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KORT BEGRUNDELSE

I de senere år har den fælles landbrugspolitik været genstand for en omfattende reformproces. 
Denne fase har været af afgørende betydning for udformningen af den største EU-politiks 
fremtid, men har desværre ikke kunnet løse de store udfordringer, der ligger forude. Den 
fælles landbrugspolitik skal sikre vigtige offentlige goder til vores samfund som f.eks. 
fødevaresikkerhed, bæredygtig vækst og give et konkret svar på miljø- og klimakrisen. For at 
sikre, at disse mål bliver opfyldt, skal den i tilstrækkelig grad at støtte landbrugernes indkomst 
og beskæftigelsesniveauet i landbrugssektoren, navnlig i landdistrikterne.

Det er derfor af yderste vigtighed, at den fælles landbrugspolitik beholder det samme 
finansieringsniveau i den næste flerårige finansielle ramme. Efter brexit og andre globale 
nødsituationer, der kræver større støtte fra EU-budgettet, forstår ordføreren godt, at det er 
nødvendigt at finansiere nye politikker, men dette bør ikke gå ud over denne ene traditionelle 
fælles EU-politik, der gennem de næste årtier har fået pålagt nye og udfordrende opgaver.

Kommissionens nye forslag indfører en ny model baseret på ni målsætninger og lægger vægt 
på miljø- og klimaforandringsrelaterede politiske mål. Ordføreren foreslår at ændre to af de ni 
målsætninger for at bringe dem bedre i overensstemmelse med gældende miljølovgivning. 
Forslaget definerer et nyt paradigme, der giver større fleksibilitet til medlemsstaterne gennem 
deres strategiske planer, og et skift i retning af en mere resultatbaseret politik.

Men selv om ordføreren ser med tilfredshed på den nye øgede konditionalitet og potentialet i 
den obligatoriske økoordning, som kan belønne de landbrugere, der yder et konkret bidrag til 
EU's klima- og miljømålsætninger og nationale mål, overlader dette nye forslag efter 
ordførerens mening en stor skønsmargen til medlemsstaterne i forbindelse med brugen af 
ressourcer og fastsættelsen af ambitionsniveauet. Det kan desværre føre til en situation, hvor 
vi har 27 landbrugspolitikker og dermed mister den fælles "sjæl" i den fælles 
landbrugspolitik. Ordføreren vil derfor styrke de fælles aspekter af forslaget ved at tilføje 
nogle elementer til basisretsakten og mindske medlemsstaternes skønsmargen. Ordføreren 
anser selvfølgelig en vis grad af fleksibilitet for at være positiv og i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, men vi bør ikke lade medlemsstaterne forme landbrugets fremtid ved at gå 
i forskellige retninger og behandle landbrugerne på helt forskellige måder i forbindelse med 
samme arbejde og aktiviteter.

Hertil kommer, at den nye resultatorienterede fælles landbrugspolitik kræver en stærk ramme, 
som gør det muligt at foretage en korrekt vurdering og overvågning af politikkens resultater i 
forhold til de specifikke mål, der er fastsat i de enkelte medlemsstater. Vi bør herved være 
meget forsigtige med at undgå smuthuller og dermed sikre en stærk ansvarlighed i relation til 
udgifterne og resultaterne. 

Desuden indeholder forslaget bestemmelser om en vis grad af fleksibilitet for 
medlemsstaterne for overførsler mellem tildelinger, idet op til 15 % af de direkte betalinger 
kan overføres til ELFUL-tildeling og omvendt, og en højere procentdel kun kan overføres fra 
den første til den anden søjle til interventioner, der er målrettet miljø- og klimamålsætninger. 
Ordføreren anser det for mere effektivt kun at tillade overførsler fra den første til den anden 
søjle.
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Vi bør altid huske på, at udfordringen i fremtiden ikke kun vil være at producere større 
mængder af sikre landbrugsprodukter af høj kvalitet, men at producere fødevarer mere 
effektivt og bæredygtigt, samtidig med at vi sikrer vores landmænds konkurrenceevne og 
således giver dem en rimelig økonomisk kompensation for de miljøtjenester, de leverer til 
samfundet. I denne henseende glæder ordføreren sig over, at der er fokus på de unge. 
Ordføreren er overbevist om, at de unge skal stå i centrum for den fælles landbrugspolitik 
efter 2020: Uden en stærkere indsats i denne retning har det europæiske landbrug – og ikke 
kun det – ikke nogen fremtid.

Afslutningsvis vil ordføreren understrege, at vi skal træffe denne afgørelse på et tidspunkt, 
hvor Parlamentet nærmer sig afslutningen af valgperioden. Vi har naturligvis til hensigt at 
afslutte det igangværende lovgivningsarbejde, herunder denne vigtige retsakt, på trods af den 
begrænsede tid, der er til rådighed, og den manglende viden om de ressourcer, der vil være til 
rådighed for den fælles landbrugspolitik i den nye flerårige finansielle ramme, under 
hensyntagen til de igangværende forhandlinger. Det er ikke nogen let opgave at fastlægge 
detaljerne for en sådan politik uden at vide, hvor mange ressourcer der er til rådighed. Det 
forekommer mig derfor hensigtsmæssigt at udsætte datoen for ikrafttrædelsen af denne 
forordning til 2023 for at sikre en gnidningsløs overgang fra den nuværende fælles 
landbrugspolitik til den nye model for fremtiden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" af 29. november 
2017 handler om den fremtidige fælles 
landbrugspolitiks udfordringer, 
målsætninger og retning i tiden efter 2020. 
Disse målsætninger omfatter behovet for, 
at den fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer modernisering 
og bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" af 29. november 
2017 handler om den fremtidige fælles 
landbrugspolitiks udfordringer, 
målsætninger og retning i tiden efter 2020. 
Disse målsætninger omfatter behovet for, 
at den fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, markedsorienteret, 
fremmer modernisering og bæredygtighed, 
herunder økonomisk, miljømæssig og 
klimamæssig bæredygtighed i landbruget, 
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landdistrikterne, og mindsker den EU-
relaterede administrative byrde for 
støttemodtagerne.

skovbruget og landdistrikterne, og 
mindsker den EU-relaterede administrative 
byrde for støttemodtagerne. Den nye 
politik bør desuden udgøre en forenkling 
for støttemodtagerne, som bør modtage en 
passende indkomst. For at den fælles 
landbrugspolitik kan nå disse mål, er det 
af allerstørste betydning at bevare det 
samme finansieringsniveau i den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027 som i 
perioden 2014-2020.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Den fælles landbrugspolitik spiller 
fortsat en central rolle i forbindelse med 
udviklingen af EU's landdistrikter, og 
selvforsyningen for EU-borgerne er i høj 
grad afhængig af den. Det er derfor 
nødvendigt at forsøge at bremse den 
stadige tilbagegang i landbrugserhvervet 
ved at bevare en stærk fælles 
landbrugspolitik med tilstrækkelige 
ressourcer til fortsat at kunne afbøde 
fænomenet med affolkning af 
landdistrikterne og fortsat kunne opfylde 
forbrugernes voksende forventninger til 
miljøhensyn, fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd. I lyset af de udfordringer, 
som EU's producenter står over for i form 
af nye lovkrav og en mere udtalt 
miljøambition, i en tid med ustabile priser 
og mere åbne grænser i fællesskabet for 
import fra tredjelande, bør den fælles 
landbrugspolitik fortsat prioriteres i 
budgettet, i det mindste på samme niveau 
som i perioden 2014-2020. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks indsats over for 
udfordringer og muligheder i takt med, at 
de opstår på såvel EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger og lette 
den administrative byrde betydeligt. Under 
en fælles landbrugspolitik baseret på 
performance ("gennemførelsesmodellen") 
bør Unionen fastlægge de grundlæggende 
parametre, såsom den fælles 
landbrugspolitiks målsætninger og 
grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger.

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks indsats over for 
udfordringer og muligheder i takt med, at 
de opstår på såvel EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger og lette 
den administrative byrde betydeligt, 
navnlig for de endelige støttemodtagere. 
Under en fælles landbrugspolitik baseret på 
performance ("gennemførelsesmodellen") 
bør Unionen fastlægge de grundlæggende 
parametre, såsom den fælles 
landbrugspolitiks målsætninger og 
grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed samtidig med en sikring af, at 
ensartetheden i den fælles 
landbrugspolitik ikke undermineres, bør i 
videre udstrækning gøre det muligt at tage 
hensyn til lokale forhold og behov og 
skræddersy støtten med henblik på at 
maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger.

Begrundelse

Forenkling skal bringes til at fungere for landbrugeren, samtidig med at den fælles politik 
fastholdes.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Anvendelsen af definitioner, der 
fastsættes på EU-plan, har gjort det 
vanskeligt for medlemsstaterne at tage 

(3) Anvendelsen af definitioner, der 
fastsættes på EU-plan, har gjort det 
vanskeligt for medlemsstaterne at tage 
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hensyn til specifikke behov på nationalt, 
regionalt og lokalt plan. Medlemsstaterne 
bør derfor gives fleksibilitet til at fastsætte 
visse definitioner i deres strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik 
("strategiske planer"). Med henblik på at 
sikre lige vilkår er det imidlertid 
nødvendigt at fastsætte visse rammer på 
EU-plan, som vil udgøre de nødvendige 
vigtigste elementer, der skal inkluderes i 
disse definitioner ("rammedefinitioner").

hensyn til specifikke behov på nationalt, 
regionalt og lokalt plan. Medlemsstaterne 
bør derfor gives en vis grad af fleksibilitet 
til at fastsætte visse definitioner i deres 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik ("strategiske planer"). 
Med henblik på at sikre lige vilkår er det 
imidlertid nødvendigt at fastsætte visse 
rammer på EU-plan, som vil udgøre de 
nødvendige vigtigste elementer, der skal 
inkluderes i disse definitioner 
("rammedefinitioner").

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have en vis grad af fleksibilitet ved gennemførelsen af foranstaltninger, 
men det må ikke ødelægge de fælles træk i politikken. Den fælles landbrugspolitik skal 
baseres på fælles EU-regler.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med henblik på at bibeholde vigtige 
EU-dækkende elementer, der sikrer 
sammenlignelighed mellem 
medlemsstaternes afgørelser, uden dog at 
begrænse medlemsstaterne i deres 
bestræbelser på at opfylde Unionens 
målsætninger, bør der fastsættes en 
rammedefinition af "landbrugsareal". De 
dertil relaterede rammedefinitioner af 
"agerjord", "permanente afgrøder" og 
"permanente græsarealer" bør være brede 
for at give medlemsstaterne mulighed for 
at fastsætte mere specifikke definitioner i 
overensstemmelse med deres lokale 
forhold. Rammedefinitionen af "agerjord" 
bør fastsættes på en måde, der gør det 
muligt for medlemsstaterne at inkludere 
forskellige produktionsformer, herunder 
skovlandbrug og agerjord med buske og 
træer, og som kræver, at braklagt jord 
inkluderes, således at interventionernes 

(5) Med henblik på at bibeholde fælles 
EU-dækkende elementer, der sikrer 
sammenlignelighed mellem 
medlemsstaternes afgørelser, lige 
behandling af europæiske landbrugere, 
uden dog at begrænse medlemsstaterne i 
deres bestræbelser på at opfylde Unionens 
målsætninger, bør der fastsættes en 
rammedefinition af "landbrugsareal". De 
dertil relaterede rammedefinitioner af 
"agerjord", "permanente afgrøder" og 
"permanente græsarealer" bør være brede 
for at give medlemsstaterne mulighed for 
at fastsætte mere specifikke definitioner i 
overensstemmelse med deres lokale 
forhold og traditionelle metoder. 
Rammedefinitionen af "agerjord" bør 
fastsættes på en måde, der gør det muligt 
for medlemsstaterne at inkludere 
forskellige produktionsformer, herunder 
skovlandbrug og agerjord med buske og 
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afkoblede karakter sikres. 
Rammedefinitionen af "permanente 
afgrøder" bør både omfatte arealer, der 
anvendes til faktisk produktion, og arealer, 
der ikke gør, samt planteskoler og lavskov 
med kort omdriftstid som nærmere 
defineret af medlemsstaterne. 
Rammedefinitionen af "permanente 
græsarealer" bør fastsættes på en måde, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
fastsætte yderligere kriterier og inkludere 
andre sorter end græs eller andet 
grøntfoder, der kan afgræsses eller 
producere dyrefoder, hvad enten de 
anvendes til faktisk produktion eller ej.

træer, og som kræver, at braklagt jord 
inkluderes, således at interventionernes 
afkoblede karakter sikres. 
Rammedefinitionen af "permanente 
afgrøder" bør både omfatte arealer, der 
anvendes til faktisk produktion, og arealer, 
der ikke gør, samt planteskoler og lavskov 
med kort omdriftstid som nærmere 
defineret af medlemsstaterne. 
Rammedefinitionen af "permanente 
græsarealer" bør fastsættes på en måde, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
fastsætte yderligere kriterier og inkludere 
andre sorter end græs eller andet 
grøntfoder, der kan afgræsses, udgøre 
fødesøgningsareal for bestøvere eller 
producere dyrefoder, hvad enten de 
anvendes til faktisk produktion eller ej.

Begrundelse

Beskyttelsen af permanente græsarealer i visse områder afhænger af traditionel praksis, og 
mange permanente græsarealer med lavt input er vigtige foderarealer for bestøvere.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Synergierne mellem Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne ("ELFUL") og Horisont 
Europa bør opfordre til, at ELFUL gør 
bedst mulig brug af forsknings- og 
innovationsresultater, særlig resultaterne af 
projekter der finansieres af Horisont 
Europa og Det Europæiske 
Innovationspartnerskab ("EIP") om et 
Produktivt og Bæredygtigt Landbrug med 
henblik på innovation i landbrugssektoren 
og landdistrikterne.

(6) Synergierne mellem Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne ("ELFUL") og Horisont 
Europa bør opfordre til, at ELFUL gør 
bedst mulig brug af forsknings- og 
innovationsresultater, særlig resultaterne af 
projekter der finansieres af Horisont 
Europa og Det Europæiske 
Innovationspartnerskab ("EIP") om et 
produktivt og miljømæssigt bæredygtigt 
landbrug med henblik på innovation, som 
har en direkte positiv virkning i 
landbrugssektoren og landdistrikterne.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på yderligere at 
forbedre den fælles landbrugspolitiks 
performance bør indkomststøtten 
yderligere målrettes egentlige landbrugere. 
For at sikre en fælles tilgang på EU-plan 
for en sådan målrettet støtte bør der 
fastsættes en rammedefinition af "egentlig 
landbruger", der omfatter de vigtigste 
elementer. Med udgangspunkt i denne 
rammedefinition fastsætter 
medlemsstaterne i deres strategiske planer, 
hvilke landbrugere, der ikke betragtes som 
egentlige landbrugere, på grundlag af 
betingelser såsom indkomstvurderinger, 
forbrug af arbejdskraft på bedriften, 
selskabsformål og/eller optagelse i registre. 
Den bør heller ikke resultere i udelukkelse 
af støtte til landbrugere, der har flere 
forretningsaktiviteter, dvs. som aktivt 
udøver landbrug, men som også er 
involveret i ikkelandbrugsmæssige 
aktiviteter uden for bedriften, eftersom 
disse aktiviteter ofte styrker den 
socioøkonomiske struktur i landområderne.

(9) Med henblik på yderligere at 
forbedre den fælles landbrugspolitiks 
performance bør indkomststøtten 
yderligere målrettes egentlige landbrugere. 
For at sikre en fælles tilgang på EU-plan 
for en sådan målrettet støtte bør der 
fastsættes en rammedefinition af "egentlig 
landbruger", der omfatter de vigtigste 
elementer. Med udgangspunkt i denne 
rammedefinition fastsætter 
medlemsstaterne i deres strategiske planer, 
hvilke landbrugere, der ikke betragtes som 
egentlige landbrugere, på grundlag af 
betingelser såsom indkomstvurderinger, 
forbrug af arbejdskraft på bedriften, 
selskabsformål og/eller optagelse i registre. 
Den bør heller ikke resultere i udelukkelse 
af støtte til landbrugere, der har flere 
forretningsaktiviteter, dvs. som aktivt 
udøver landbrug, og som bidrager til 
bæredygtighed i landbrugssektoren, men 
som også er involveret i 
ikkelandbrugsmæssige aktiviteter uden for 
bedriften, eftersom disse aktiviteter ofte 
styrker den socioøkonomiske struktur i 
landområderne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Med henblik på at sikre 
overensstemmelse mellem 
interventionstyper med direkte betalinger 
og interventionstyper til 
landdistriktsudvikling i relation til 
målsætningen om at gennemføre et 
generationsskifte bør der på EU-plan 

(10) Med henblik på at sikre 
overensstemmelse mellem 
interventionstyper med direkte betalinger 
og interventionstyper til 
landdistriktsudvikling i relation til 
målsætningen om at gennemføre et 
generationsskifte, hvilket er af afgørende 
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fastsættes en rammedefinition af "ung 
landbruger", der omfatter de vigtigste 
elementer.

betydning, bør der på EU-plan fastsættes 
en rammedefinition af "ung landbruger", 
der omfatter de vigtigste brede elementer, 
som ikke bør være restriktive med henblik 
på at fremme nye aktørers adgang til 
landbruget, og som afspejler de aktuelle 
forhold i medlemsstaten.

Begrundelse

Tidligere støtteordninger vedrørende dette emne var for restriktive og forhindrede mange 
landbrugere i at få støtte.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det er af afgørende betydning for 
EU's og planetens fremtid, at EU hurtigt 
udfaser landbrugsstøtten til landbrugere, 
som ikke benytter miljø- og klimamæssigt 
bæredygtige driftsformer.

Begrundelse

Europas skatteborgere skal ikke sponsorere virksomhed, der er med til at forstyrre klimaet og 
ødelægge miljøet. Det er derfor vigtigt, at landbrugsfonden og fonden for udvikling af 
landdistrikter belønner de virksomheder, der sikrer vores fødevareforsyning på økologisk 
bæredygtig vis. Kloden står over for en klimakrise, som vi på europæisk plan har store 
muligheder for at imødegå. Samtidig findes der er mange land- og jordbrugere, som påtager 
sig et stort ansvar for miljøet og klima, men vi har brug for flere af dem. Europa skal gå i 
spidsen for både klima- og miljøbeskyttelse og bør derfor snarest udfase jordbrugsstøtte til 
virksomheder, der ikke bidrager til denne målsætning. Den fælles landbrugspolitik bør tage 
borgernes bekymring til efterretning og fremme bæredygtig landbrugsproduktion, samtidig 
med at der tages hensyn til jordbrugernes vanskeligheder med at forudsige produktion og 
efterspørgsel. Støtten bør derfor bibeholdes, men gå til bæredygtig produktion.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at opfylde 
målsætningerne i den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("TEUF") og med henblik 
på at sikre, at Unionen på passende vis 
tager hånd om de nyeste udfordringer, bør 
der fastsættes en række overordnede 
målsætninger med afsæt i Kommissionens 
meddelelse "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug". Der bør desuden fastsættes en 
række specifikke målsætninger på EU-
plan, som anvendes af medlemsstaterne i 
deres strategiske planer. Det er nødvendigt 
i overensstemmelse med 
konsekvensanalysen at skabe balance på 
tværs af alle dimensionerne af bæredygtig 
udvikling, og derfor bør disse specifikke 
målsætninger omsætte de overordnede 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik til mere konkrete 
prioriteter og samtidig tage højde for den 
relevante EU-lovgivning, navnlig klima-, 
energi- og miljølovgivningen.

(11) Med henblik på at opfylde 
målsætningerne i den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ("TEUF"), samtidig med at 
ensartetheden beskyttes, og med henblik 
på at sikre, at Unionen på passende vis 
tager hånd om de nyeste udfordringer og de 
internationale forpligtelser, bør der 
fastsættes en række overordnede 
målsætninger med afsæt i Kommissionens 
meddelelse "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug". Der bør desuden fastsættes en 
række specifikke målsætninger på EU-
plan, som anvendes af medlemsstaterne i 
deres strategiske planer. For at opnå en 
balance på tværs af alle dimensionerne af 
bæredygtig udvikling, idet man samtidig 
bevarer principperne om lighed og 
ligestilling, bør det pålægges 
medlemsstaterne at træffe 
foranstaltninger for at opfylde alle 
specifikke mål. Disse specifikke 
målsætninger bør omsætte de overordnede 
målsætninger for den fælles 
landbrugspolitik til mere konkrete 
prioriteter og samtidig tage højde for den 
relevante EU-lovgivning, navnlig klima-, 
energi-, dyrevelfærds- og 
miljølovgivningen.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) En mere intelligent, moderne og 
bæredygtig fælles landbrugspolitik bør 
favne både forskning og innovation med 
henblik på at tjene multifunktionaliteten i 
Unionens landbrugs- og fødevaresystemer, 
investere i teknologisk udvikling og 
digitalisering og forbedre adgangen til 

(12) En mere miljøvenlig, moderne og 
bæredygtig fælles landbrugspolitik bør 
favne både forskning og innovation med 
henblik på at tjene multifunktionaliteten i 
Unionens landbrugs- og fødevaresystemer, 
investere i teknologisk udvikling og 
miljøvenlige landbrugsmetoder og 
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upartisk, velfunderet, relevant og ny viden. forbedre adgangen til og delingen af 
upartisk, velfunderet, relevant og ny viden.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Horisontale principper som fastsat 
i artikel 3 traktaten om Den Europæiske 
Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, 
herunder nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i 
TEU, bør respekteres i forbindelse med 
gennemførelsen af de strategiske planer 
under den fælles landbrugspolitik. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
integrere kønsaspektet samt bekæmpe 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering. Fondene bør ikke støtte 
aktioner, som bidrager til nogen form for 
segregering, diskrimination eller 
udelukkelse. Fondenes målsætninger bør 
forfølges inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og i 
overensstemmelse med 
Aarhuskonventionen og Unionens 
fremme af målet om bevarelse, beskyttelse 
og forbedring af miljøkvaliteten og 
bekæmpelse af klimaforandringer, jf. 
artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, 
idet man følger princippet om, at 
forureneren betaler.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13b) Gennemførelsesmodellen bør ikke 
føre til en situation, hvor vi har 27 
forskellige nationale landbrugspolitikker, 
og som dermed truer den fælles ånd i den 
fælles landbrugspolitik og skaber 
forvridninger. Den bør give 
medlemsstaterne en vis grad af 
fleksibilitet inden for en stærk fælles 
lovgivningsmæssig ramme.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at fremme en 
intelligent og modstandsdygtig 
landbrugssektor og sikre, at landbrugerne 
er garanteret en rimelig indtægtsstøtte, bør 
direkte betalinger fortsat udgøre en vigtig 
del af politikken. Ligeledes er det for at 
forbedre landbrugernes markedsbelønning 
nødvendigt at investere i 
omstruktureringen af bedrifter, 
modernisering, innovation, diversificering 
og udbredelse af nye teknologier.

(14) Med henblik på at fremme en 
intelligent og modstandsdygtig 
landbrugssektor og sikre, at landbrugerne 
er garanteret en rimelig indtægtsstøtte, med 
stærk vægt på målrettede betalinger, klima- 
og dyrevelfærd samt fremme af 
konkurrenceevnen, bør direkte betalinger 
fortsat udgøre en vigtig del af politikken. 
Ligeledes er det for at forbedre 
landbrugernes markedsbelønning 
nødvendigt at investere i 
omstruktureringen af bedrifter, 
modernisering, innovation, diversificering 
og udbredelse af nye teknologier. Der bør 
lægges vægt på samfundsmæssige 
udfordringer og temaer såsom 
klimaændringer, både afbødning og 
tilpasning, på en sådan måde, at det 
gavner landbrugerne.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Hvad angår den fælles 
landbrugspolitiks øgede 
markedsorientering som omhandlet i 
meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug" kan markedseksponering, 
klimaændringer og de dertil knyttede 
ekstreme vejrfænomeners øgede hyppighed 
og voldsomhed samt kriser på sundheds- 
og plantesundhedsområdet føre til risiko 
for prisvolatilitet og voksende pres på 
indtægterne. Selv om landbrugerne i sidste 
ende selv er ansvarlige for udformningen 
af deres bedriftsstrategier, bør der derfor 
etableres en stærk ramme, som sikrer 
passende risikostyring. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne og landbrugerne 
kunne trække på en EU-platform om 
risikostyring med henblik på 
kapacitetsopbygning, der skal udstyre 
landbrugerne med passende finansielle 
investeringsinstrumenter og give dem 
adgang til driftskapital, uddannelse, 
videnoverførsel og rådgivning.

(15) Hvad angår den fælles 
landbrugspolitiks øgede 
markedsorientering som omhandlet i 
meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og 
landbrug" kan markedseksponering, fravær 
af gensidighedsklausuler i handelsaftaler 
med tredjelande, klimaændringer og de 
dertil knyttede ekstreme vejrfænomeners 
øgede hyppighed og voldsomhed samt 
kriser på sundheds- og 
plantesundhedsområdet føre til risiko for 
prisvolatilitet og voksende pres på 
indtægterne. Selv om landbrugerne i sidste 
ende selv er ansvarlige for udformningen 
af strategierne til forbedring af deres 
bedrifts bæredygtighed, bør der derfor 
etableres en stærk ramme, som sikrer 
passende risikostyring. Med henblik herpå 
bør medlemsstaterne og landbrugerne 
kunne trække på en EU-platform om 
risikostyring med henblik på 
kapacitetsopbygning, der skal udstyre 
landbrugerne med passende finansielle 
investeringsinstrumenter og give dem 
adgang til driftskapital, uddannelse, 
videnoverførsel og rådgivning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er fremover en vigtig prioritet 
for Unionens landbrug og skovbrug at 
styrke miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen 
og bidrage til opfyldelsen af Unionens 
miljø- og klimamålsætninger. Den fælles 
landbrugspolitiks struktur bør derfor 
afspejle større ambitioner for så vidt angår 
disse målsætninger. I henhold til 
gennemførelsesmodellen bør tiltag, der 
iværksættes med henblik på at bekæmpe 
miljøforringelser og klimaændringer, være 

(16) Det er fremover en vigtig prioritet 
for Unionens landbrug og skovbrug og 
udviklingen i landdistrikterne at 
understøtte og forbedre miljøbeskyttelsen, 
biodiversiteten og den genetiske 
mangfoldighed i landbrugssystemet samt 
klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen 
af Unionens miljø- og klimamålsætninger. 
Den fælles landbrugspolitiks struktur bør 
derfor afspejle større ambitioner for så vidt 
angår disse målsætninger. I henhold til 
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resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF 
bør i den forbindelses betragtes som en 
resultatforpligtelse.

gennemførelsesmodellen bør tiltag, der 
iværksættes med henblik på at bekæmpe 
miljøforringelser og klimaændringer, være 
resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF 
bør i den forbindelses betragtes som en 
resultatforpligtelse.

As many rural areas in the Union suffer 
from structural problems such as lack of 
attractive employment opportunities, skill 
shortages, underinvestment in connectivity, 
infrastructures and essential services, as 
well as youth drain, it is fundamental to 
strengthen the socio-economic fabric in 
those areas, in line with the Cork 2.0. 
Declaration, particularly through job 
creation and generational renewal, by 
bringing the Commission's jobs and growth 
to rural areas, promoting social inclusion, 
generational renewal and the development 
of ‘Smart Villages’ across the European 
countryside. Som omhandlet i meddelelsen 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" har 
nye værdikæder i landdistrikterne såsom 
vedvarende energi, den voksende 
bioøkonomi, den cirkulære økonomi og 
økoturisme et godt potentiale for vækst og 
beskæftigelse i landområderne. I den 
forbindelse kan finansielle instrumenter og 
InvestEU-garantien spille en afgørende 
rolle, når der skal sikres adgang til 
finansiering og fremme af bedrifters og 
virksomheders vækstmuligheder. Der er 
potentielt beskæftigelsesmuligheder i 
landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere 
med lovligt ophold, hvilket kan fremme 
deres sociale og økonomiske integration, 
navnlig inden for rammerne af strategierne 
for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Mange landområder i Unionen kæmper 
med strukturelle problemer som 
eksempelvis mangel på attraktive 
beskæftigelsesmuligheder, manglende 
færdigheder, underinvestering i 
konnektivitet, infrastruktur og basale 
tjenester samt en markant ungdomsflugt. 
Det er derfor yderst vigtigt at styrke den 
socioøkonomiske struktur i disse områder 
i overensstemmelse med Cork 2.0-
erklæringen, navnlig gennem oprettelse af 
arbejdspladser og generationsskifte, ved at 
flytte Kommissionens arbejdspladser og 
vækst til landområderne samt fremme 
social inklusion, generationsskifte, øget 
integration af kvinder i økonomien i 
landdistrikterne og udviklingen af 
"intelligente landsbyer" i hele Europa. 
Som omhandlet i meddelelsen "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" har nye 
værdikæder i landdistrikterne såsom 
vedvarende energi, den voksende 
bioøkonomi, den cirkulære økonomi og 
økoturisme et godt potentiale for vækst og 
beskæftigelse i landområderne, samtidig 
med at naturressourcerne bevares. I den 
forbindelse kan finansielle instrumenter og 
InvestEU-garantien spille en afgørende 
rolle, når der skal sikres adgang til 
finansiering og fremme af bedrifters og 
virksomheders vækstmuligheder. Der er 
potentielt beskæftigelsesmuligheder i 
landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere 
med lovligt ophold, hvilket kan fremme 
deres sociale og økonomiske integration, 
navnlig inden for rammerne af strategierne 
for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
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Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Den fælles landbrugspolitik bør 
fortsat garantere fødevaresikkerheden, 
hvilket betyder adgang til tilstrækkelige, 
sikre og nærende fødevarer til enhver tid. 
Den bør desuden bidrage til at forbedre det 
europæiske landbrugs reaktion på 
samfundets krav til fødevarer og sundhed, 
herunder kravene til bæredygtig 
produktion, sundere fødevarer, madspild 
og dyrevelfærd. Den fælles 
landbrugspolitik bør fortsat fremme 
produktion med særlige og nyttige 
karakteristika og samtidig hjælpe 
landbrugerne med proaktivt at tilpasse 
deres produktion efter markedssignalerne 
og forbrugernes krav.

(17) Den fælles landbrugspolitik bør 
fortsat garantere fødevaresikkerheden, 
hvilket betyder adgang til tilstrækkelige, 
sikre, sunde og nærende fødevarer til 
enhver tid. Den bør desuden bidrage til at 
forbedre det europæiske landbrugs reaktion 
på samfundets krav til fødevarer og 
sundhed, herunder kravene til bæredygtig 
produktion, sundere fødevarer, madspild 
og dyrevelfærd. Den fælles 
landbrugspolitik bør fortsat fremme 
bæredygtig produktion med særlige og 
nyttige karakteristika og samtidig hjælpe 
landbrugerne med proaktivt at tilpasse 
deres produktion efter markedssignalerne 
og forbrugernes krav.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I overensstemmelse med 
forpligtelserne i 2030-dagsordenen og 
Parisaftalen og med konklusionerne fra 
FN's Landbrugspanel samt 
anbefalingerne fra FN's særlige 
rapportør om retten til fødevarer bør 
Unionen og medlemsstaterne omstille til 
et bæredygtigt europæisk fødevare- og 
landbrugssystem. Omstillingsvejen bør 
have fokus på at fremme diversificerede, 
bæredygtige og modstandsdygtige 
landbrugsmetoder, som bidrager til at 
beskytte og øge naturressourcerne, 
forstærke økosystemerne og deres evne til 
at tilpasse sig til og afbøde 
klimaændringer ved at tilpasse den 
animalske produktion til den økologiske 
bæreevne, mindske afhængigheden af 
ikkebæredygtige råvarer, herunder fossil 
energi, og gradvist forbedre 
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biodiversiteten og jordbundskvaliteten.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Selvom den europæiske One-
Health-handlingsplan mod antimikrobiel 
resistens anser vacciner for at være en 
omkostningseffektiv 
folkesundhedsintervention med hensyn til 
at bekæmpe AMR, udgør de forholdsvis 
højere omkostninger forbundet med 
diagnosticering, antimikrobielle 
alternativer og vaccinationer 
sammenlignet med konventionelle 
antibiotika en hindring med hensyn til at 
øge vaccinationsraten blandt dyr.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) For at opfylde de miljømæssige 
målsætninger i den fælles 
landbrugspolitik, men også de 
samfundsmæssige krav med hensyn til 
øget fødevaresikkerhed, bør brugen af 
gødningsprodukter med meget lave 
niveauer af tungmetaller fremmes.

Begrundelse

Det nyligt vedtage EU-gødningsforordning om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og 
nr. 1107/2009 indeholder flere bestemmelser om mærkning vedrørende tungmetaller såsom 
cadmium og arsen, navnlig i fosfater. Mærkningen vil gøre det muligt for landbrugere at få 
fuldt kendskab til mængden af forurenende stoffer i de gødningsprodukter, de anvender. Disse 
mærkningsbestemmelser bør fremme et mere bæredygtigt landbrug i overensstemmelse med 
målene for grøn omstilling under den fælles landbrugspolitik og fremme af høje 
kvalitetsstandarder i EU.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Idet der bygges videre på den 
foregående 
krydsoverensstemmelsesordning, der 
gennemføres frem til 2020, knytter den nye 
konditionalitetsordning fuld modtagelse af 
EU-landbrugsstøtte til støttemodtagerens 
overholdelse af grundlæggende standarder 
vedrørende miljø, klimaændringer, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd. I strømlinet form omfatter 
de grundlæggende standarder en liste over 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
("LF") og normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM-normer"). Disse 
grundlæggende standarder bør tage bedre 
højde for udfordringerne på miljø- og 
klimaområdet og for den fælles 
landbrugspolitiks nye miljøstruktur og 
dermed bidrage til mere ambitiøse miljø- 
og klimaforpligtelser, som Kommissionen 
omtalte i sine meddelelser om "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" og den flerårige 
finansielle ramme ("FFR"). Konditionalitet 
sigter mod at bidrage til udviklingen af 
bæredygtigt landbrug ved at gøre 
støttemodtagerne mere bevidste om 
nødvendigheden af at respektere disse 
grundlæggende standarder. Den sigter også 
mod at gøre den fælles landbrugspolitik 
mere forenelig med samfundets 
forventninger ved at skabe større 
sammenhæng mellem denne politik og 
målsætningerne for miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærden. 
Konditionalitet bør være en integreret del 
af den fælles landbrugspolitiks 
miljøstruktur som en del af grundscenariet 
for mere ambitiøse miljø- og 
klimaforpligtelser og bør i udstrakt omfang 

(21) Idet der bygges videre på den 
foregående 
krydsoverensstemmelsesordning, der 
gennemføres frem til 2020, knytter den nye 
konditionalitetsordning fuld modtagelse af 
EU-landbrugsstøtte til støttemodtagerens 
overholdelse af grundlæggende standarder 
vedrørende miljø, klimaændringer, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd. I strømlinet form omfatter 
de grundlæggende standarder en liste over 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
("LF") og normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM-normer"). Disse 
grundlæggende standarder bør tage bedre 
højde for udfordringerne på miljø- og 
klimaområdet og for den fælles 
landbrugspolitiks nye miljøstruktur og 
dermed bidrage til mere ambitiøse miljø- 
og klimaforpligtelser, som Kommissionen 
omtalte i sine meddelelser om "Fremtiden 
for fødevarer og landbrug" og den flerårige 
finansielle ramme ("FFR"). Konditionalitet 
sigter mod at bidrage til udviklingen af 
bæredygtigt landbrug ved at gøre 
støttemodtagerne mere bevidste om 
nødvendigheden af at respektere disse 
grundlæggende standarder. 
Støttemodtagere bør også kompenseres 
behørigt for at leve op til disse standarder. 
Den sigter også mod at gøre den fælles 
landbrugspolitik mere forenelig med 
samfundets forventninger ved at skabe 
større sammenhæng mellem denne politik 
og målsætningerne for miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærden. 
Konditionalitet bør være en integreret del 
af den fælles landbrugspolitiks 
miljøstruktur som en del af grundscenariet 
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anvendes i hele Unionen. Medlemsstaterne 
bør sikre, at der, i tilfælde af at landbrugere 
ikke overholder disse krav, anvendes 
sanktioner, som står i et rimeligt forhold til 
den manglende overholdelse, er effektive 
og virker afskrækkende, i 
overensstemmelse med [den horisontale 
forordning].

for mere ambitiøse miljø- og 
klimaforpligtelser og bør i udstrakt omfang 
anvendes i hele Unionen. Medlemsstaterne 
bør sikre, at der, i tilfælde af at landbrugere 
ikke overholder disse krav, anvendes 
sanktioner, som står i et rimeligt forhold til 
den manglende overholdelse, er effektive 
og virker afskrækkende, i 
overensstemmelse med [den horisontale 
forordning].

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) GLM-normerne sigter på at bidrage 
til modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer, udfordringer på 
vandområdet, jordbeskyttelse og 
jordkvalitet samt beskyttelse af 
biodiversiteten og kvaliteten af 
biodiversiteten. Normerne bør udvides for 
navnlig at tage højde for den praksis, der er 
fastlagt frem til 2020 i forbindelse med, at 
en del af den direkte støtte anvendes til 
betaling for grønne krav, og vedrørende 
modvirkningen af klimaændringer og 
behovet for at forbedre bedrifternes 
bæredygtighed, især hvad angår forvaltning 
af næringsstoffer. Det anerkendes, at 
GLM-normerne bidrager til flere 
forskellige målsætninger. Med henblik på 
gennemførelse af normerne fastlægger 
medlemsstaterne en national standard for 
hvert sæt normer fastsat på EU-plan, idet 
der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder 
jordbunds- og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne kan 
også i tillæg hertil fastlægge yderligere 
nationale standarder for 
hovedmålsætningerne i bilag III med 
henblik på at forbedre resultaterne af miljø- 

(22) GLM-normerne sigter på at bidrage 
til modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer, udfordringer på 
vandområdet, jordbeskyttelse og 
jordkvalitet samt beskyttelse af 
biodiversiteten og kvaliteten af 
biodiversiteten. Normerne bør udvides for 
navnlig at tage højde for den praksis, der er 
fastlagt frem til 2020 i forbindelse med, at 
en del af den direkte støtte anvendes til 
betaling for grønne krav, og vedrørende 
modvirkningen af klimaændringer og 
behovet for at forbedre bedrifternes 
bæredygtighed, især hvad angår forvaltning 
af næringsstoffer og reduktion af 
anvendelsen af kemiske stoffer. Det 
anerkendes, at GLM-normerne bidrager til 
flere forskellige målsætninger. Med 
henblik på gennemførelse af normerne 
fastlægger medlemsstaterne en national 
standard for hvert sæt normer fastsat på 
EU-plan, idet der tages hensyn til de 
pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne kan 
også i tillæg hertil fastlægge yderligere 
nationale standarder for 
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og klimaelementerne i GLM-normerne. 
Som en del af GLM-normerne og med 
henblik på at støtte bedrifternes 
agronomiske og miljømæssige 
performance udarbejdes der planer for 
forvaltningen af næringsstoffer med 
udgangspunkt i en database for 
bedriftsbæredygtighed, som 
medlemsstaterne stiller til rådighed for 
landbrugerne. Databasen skal kunne 
understøtte beslutninger på bedriften, som 
udgangspunkt som minimum i forbindelse 
med funktionaliteter relateret til forvaltning 
af næringsstoffer. Bred interoperabilitet og 
modularitet bør også sikre muligheden for 
at tilføje andre bedriftsapplikationer og 
elektronisk forvaltning. Med henblik på at 
sikre lige vilkår for landbrugere i hele 
Unionen kan Kommissionen bistå 
medlemsstaterne med udformningen af 
denne database og i forbindelse med den 
nødvendige lagring og behandling af data.

hovedmålsætningerne i bilag III med 
henblik på at forbedre resultaterne af miljø- 
og klimaelementerne i GLM-normerne. 
Som en del af GLM-normerne og med 
henblik på at støtte bedrifternes 
agronomiske og miljømæssige 
performance udarbejdes der planer for 
forvaltningen af næringsstoffer reduktion 
af de anvendte stoffer med udgangspunkt i 
en database for bedriftsbæredygtighed, som 
medlemsstaterne stiller til rådighed for 
landbrugerne. Ved brugen af en plan for 
forvaltning af næringsstoffer bør der 
tages hensyn til bedriftens størrelse og 
intensivitet. Databasen skal kunne 
understøtte beslutninger på bedriften, som 
udgangspunkt som minimum i forbindelse 
med funktionaliteter relateret til forvaltning 
af næringsstoffer og reduktion af de 
anvendte stoffer og forbedre 
jordkvaliteten. Bred interoperabilitet og 
modularitet bør også sikre muligheden for 
at tilføje andre bedriftsapplikationer og 
elektronisk forvaltning. Med henblik på at 
sikre lige vilkår for landbrugere i hele 
Unionen kan Kommissionen bistå 
medlemsstaterne med udformningen af 
denne database og i forbindelse med den 
nødvendige lagring og behandling af data.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Mens plast fra landbrugsprodukter 
udgør en lille procentdel af den samlede 
mængde anvendt plast og frembragt 
plastaffald, er anvendelsen heraf 
koncentreret geografisk. Desuden har 
kategorier af plast fra landbrugsprodukter 
en meget homogen sammensætning, 
hvilket gør affaldsstrømmen meget 
værdifuld for 
genanvendelsesvirksomheder. Problemet 
med plastaffald i landbruget bør tages op i 
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forslaget til strategiske planer under den 
fælles landbrugspolitik, og Kommissionen 
bør, hvis det er relevant, indføre en ny 
GLM-norm for god landbrugs- og 
miljømæssig stand af jord vedrørende 
plastaffald som et nyt element af styrket 
konditionalitet i midtvejsevalueringen 
senest i 2023. I henhold til det nye 
krydsoverensstemmelseskrav ville 
landbrugere være tvunget til at bruge en 
affaldshåndteringsvirksomhed til at sørge 
for indsamling og genvinding af plast 
samt fremlægge nødvendig 
dokumentation for, at affaldet blev 
håndteret korrekt.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) De lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav skal gennemføres fuldt af 
medlemsstaterne, for at de kan få virkning 
på bedriftsniveau og sikre lige behandling 
af landbrugerne. Med henblik på at sikre 
konsekvens i bestemmelserne om 
konditionalitet for så vidt angår forbedring 
af politikkens bæredygtighed bør de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
indbefatte de hovedaspekter af EU-
lovgivningen, der vedrører miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærd, for hvilke 
gennemførelse på nationalt plan medfører 
specifikke forpligtelser for den enkelte 
landbruger, herunder forpligtelser i 
henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF11 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF12 eller Rådets direktiv 
91/676/EØF13 . Med henblik på at følge op 
på Europa-Parlamentets og Rådets fælles 
erklæring, der er vedlagt Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1306/201314 , er de relevante 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 

(23) De lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav skal gennemføres fuldt af 
medlemsstaterne, for at de kan få virkning 
på bedriftsniveau og sikre lige behandling 
af landbrugerne. Med henblik på at sikre 
konsekvens i bestemmelserne om 
konditionalitet for så vidt angår forbedring 
af politikkens bæredygtighed bør de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
indbefatte de hovedaspekter af EU-
lovgivningen, der vedrører miljøet, 
folkesundheden, dyresundheden, 
plantesundheden og dyrevelfærd, for hvilke 
gennemførelse på nationalt plan medfører 
specifikke forpligtelser for den enkelte 
landbruger, herunder forpligtelser i 
henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF11 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF12 eller Rådets direktiv 
91/676/EØF13. Med henblik på at følge op 
på Europa-Parlamentets og Rådets fælles 
erklæring, der er vedlagt Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1306/201314, er de relevante 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
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Rådets direktiv 2000/60/EF15 , og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF16 medtaget som 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav i 
anvendelsesområdet for konditionalitet, og 
listen over GLM-normer tilpasses derefter. 

Rådets direktiv 2000/60/EF15, og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF16 medtaget som 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav i 
anvendelsesområdet for konditionalitet 
såvel som i direktiv [Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv XXX om reduktion af 
visse plastprodukters miljøpåvirkning] og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/616a, og listen over 
GLM-normer tilpasses derefter.

__________________ __________________
11 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

11 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)

13 Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. 
december 1991 om beskyttelse af vand 
mod forurening forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget (EFT L 375 af 
31.12.1991, s. 1).

13 Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. 
december 1991 om beskyttelse af vand 
mod forurening forårsaget af nitrater, der 
stammer fra landbruget (EFT L 375 af 
31.12.1991, s. 1).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. 
december 2013 om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik og om ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) 
nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 
814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 
485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
549).

14 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. 
december 2013 om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik og om ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) 
nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 
814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 
485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
549).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT 
L 309 af 24.11.2009, s. 71).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT 
L 309 af 24.11.2009, s. 71).
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16a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/6 af 11. december 
2018 om veterinærlægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 
4 af 7.1.2019 s. 43).«

Begrundelse

Personer, der ejer eller er ansvarlige for dyr, er forpligtede til at gøre optegnelser over, hvor 
mange veterinærlægemidler dyrene får. I forordningen hedder det også, at antimikrobielle 
lægemidler ikke må anvendes rutinemæssigt. Europa-Parlamentets mandat for SUP-direktivet 
på nuværende stadium (trepartsmøder) foreslår et forbud mod oxo-nedbrydelige produkter, 
som f.eks. de produkter, der stadig er i anvendelse i landbruget (f.eks. plastfolie). Af hensyn til 
jordbundens sundhed er det absolut nødvendigt, at dette også gennemføres og kontrolleres 
(om nødvendigt som GLM-norm og ikke SMR).

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Med henblik på at forbedre 
landbrugsbedrifternes og 
landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige 
forvaltning og overordnede performance 
bør medlemsstaterne oprette 
bedriftsrådgivningstjenester, der dækker 
den økonomiske, miljømæssige og sociale 
dimension og udpeger nødvendige 
forbedringer for så vidt angår alle 
foranstaltninger på bedriftsniveau, der er 
omhandlet i de strategiske planer. Disse 
bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe 
landbrugere og andre modtagere af EU-
landbrugsstøtte med at opbygge en bedre 
forståelse af forholdet mellem bedrifts- og 
arealforvaltning på den ene side og visse 
standarder, krav og oplysninger, herunder 
vedrørende miljø- og klima, på den anden 
side. Listen over sidstnævnte omfatter 
standarder, der gælder for eller er 
nødvendige for landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som 
er omhandlet i de strategiske planer, og de 
der er fastsat i lovgivning om vand, 

(24) Med henblik på at forbedre 
landbrugsbedrifternes og 
landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige 
forvaltning og overordnede performance 
bør medlemsstaterne oprette og sikre 
adgangen til bedriftsrådgivningstjenester, 
der dækker den økonomiske, miljømæssige 
og sociale dimension og udpeger 
nødvendige forbedringer for så vidt angår 
alle foranstaltninger på bedriftsniveau, der 
er omhandlet i de strategiske planer. Disse 
bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe 
landbrugere og andre modtagere af EU-
landbrugsstøtte med at opbygge en bedre 
forståelse af forholdet mellem bedrifts- og 
arealforvaltning på den ene side og visse 
standarder, krav og oplysninger, herunder 
vedrørende miljø, klima og dyrevelfærd, 
på den anden side. Listen over sidstnævnte 
omfatter standarder, der gælder for eller er 
nødvendige for landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som 
er omhandlet i de strategiske planer, og de 
der er fastsat i lovgivning om vand, 
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bæredygtig brug af pesticider samt 
initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel 
resistens og risikostyring. Med henblik på 
at øge kvaliteten af og effektiviteten i 
rådgivningen bør medlemsstaterne 
integrere konsulenterne i de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS"), således at 
de kan bidrage med ajourført teknologisk 
og videnskabelig viden, der er tilvejebragt 
på baggrund af forskning og innovation.

bæredygtig brug af pesticider samt 
initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel 
resistens og risikostyring, og for at fremme 
en bæredygtig forvaltning af 
næringsstoffer og en reduktion af de 
anvendte stoffer. Med henblik på at øge 
kvaliteten af og effektiviteten i 
rådgivningen bør medlemsstaterne 
integrere konsulenterne i de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS"), således at 
de kan bidrage med ajourført teknologisk 
og videnskabelig viden, der er tilvejebragt 
på baggrund af forskning og innovation.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) For at sikre, at alle landbrugere i 
Unionen modtager rådgivning af høj 
kvalitet, bør Kommissionen fastlægge 
minimumsstandarder for 
bedriftsrådgivningstjenester med hensyn 
til den ydede rådgivnings kvalitet og 
geografiske dækning. Kommissionen bør, 
forud for denne forordnings 
ikrafttrædelse og med henblik på at 
udføre kvalitetskontrol, godkende alle 
bedriftsrådgivningstjenester. I tilfælde, 
hvor Kommissionen konkluderer, at en 
bedriftsrådgivningstjeneste ikke opfylder 
minimumsstandarderne, bør den skriftligt 
underrette de berørte medlemsstater 
herom og anmode om, at de træffer 
afhjælpende foranstaltninger.

Begrundelse

Landbrugerne har brug for at tilegne sig nye typer af færdigheder og viden med henblik på at 
indføre nye og mere bæredygtige former for landbrugspraksis, som ofte er mere komplekse 
end de allerede eksisterende. Leveringen af bedriftsrådgivningstjenester (FAS) af høj kvalitet 
er derfor af stadig større betydning. På nuværende tidspunkt synes den fælles 
landbrugspolitik imidlertid at mangle et reelt kvalitetsstyringssystem for FAS, hvis kapacitet 
til at hjælpe landbrugerne varierer enormt i medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Med henblik på at sikre en mere 
rimelig fordeling af indkomststøtte bør 
beløbene for direkte betalinger ud over et 
nærmere fastsat loft nedsættes og resultatet 
af denne nedsættelse enten anvendes til 
fordel for afkoblede direkte betalinger, til 
fordel for supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed eller overføres til 
ELFUL. For at undgå at dette får negativ 
betydning for beskæftigelsen, bør 
arbejdskraften tages i betragtning, når 
denne mekanisme anvendes.

(25) Med henblik på at sikre en mere 
rimelig fordeling af indkomststøtte bør 
beløbene for direkte betalinger ud over et 
nærmere fastsat loft begrænses og 
resultatet af denne nedsættelse primært 
anvendes til ordninger med henblik på 
klimaet og miljøet eller overføres til 
ELFUL og bruges til afkoblede direkte 
betalinger og supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Små bedrifter er fortsat 
hjørnestenen i Unionens landbrug, fordi de 
spiller en vigtig rolle for beskæftigelsen i 
landdistrikterne og bidrager til territorial 
udvikling. Med henblik på at fremme en 
mere balanceret fordeling af støtten og 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagere, der kun modtager mindre 
beløb, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at tilbyde små bedrifter, at de kan 
erstatte andre direkte betalinger med et 
rundt beløb.

(28) Små bedrifter er fortsat 
hjørnestenen i Unionens landbrug, fordi de 
spiller en vigtig rolle for beskæftigelsen i 
landdistrikterne, navnlig i ugunstigt 
stillede og fjerntliggende områder, og 
bidrager til afbalanceret territorial 
udvikling. Med henblik på at fremme en 
mere balanceret fordeling af støtten og 
reducere den administrative byrde for 
støttemodtagere, der kun modtager mindre 
beløb, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at tilbyde små bedrifter, at de kan 
erstatte andre direkte betalinger med et 
rundt beløb.

Begrundelse

De små bedrifter i fjerntliggende og ugunstigt stillede områder er særligt truede.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Det økologiske landbrug er under 
udvikling i mange europæiske lande og 
har påviseligt fine resultater med at levere 
offentlige goder, bevare 
økosystemtjenester og naturressourcer, 
mindske mængden af input, tiltrække især 
unge landbrugere og kvinder, skabe 
arbejdspladser, eksperimentere med nye 
forretningsmodeller, opfylde samfundets 
behov og genoplive landdistrikterne. 
Alligevel stiger efterspørgslen efter 
økologiske produkter hurtigere end 
produktionen. Medlemsstaterne bør sikre, 
at de strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik indeholder mål for at øge 
andelen af landbrugsjord, som forvaltes 
økologisk, for at opfylde det voksende 
behov for økologiske produkter og udvikle 
hele den økologiske forsyningskæde. 
Medlemsstaterne kan finansiere økologisk 
omlægning og vedligeholdelse gennem 
landbrugsudviklingsforanstaltninger eller 
økoordninger eller gennem en 
kombination af de to og bør sikre, at de 
tildelte budgetter passer til den forventede 
vækst inden for økologisk produktion.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den fælles landbrugspolitik bør 
sikre, at medlemsstaterne øger 
miljøindsatsen, samtidig med at der tages 
hensyn til lokale behov og landbrugernes 
faktiske forhold. Medlemsstaterne bør i 

(31) Den fælles landbrugspolitik bør 
sikre, at medlemsstaterne øger 
miljøindsatsen, samtidig med at der tages 
hensyn til lokale behov og landbrugernes 
faktiske forhold. Medlemsstaterne bør i 
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deres strategiske planer under 
interventionstyper med direkte betalinger 
fastsætte frivillige økoordninger for 
landbrugere, der koordineres fuldt ud med 
andre relevante interventioner. 
Medlemsstaterne bør beslutte at yde en 
sådan støtte som en betaling, der ydes 
enten som incitament og godtgørelse for 
levering af offentlige goder i form af 
praksis i landbruget, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, eller som kompensation 
for indførelsen af sådan praksis. I begge 
tilfælde bør de sigte på at forbedre den 
fælles landbrugspolitiks performance på 
miljø- og klimaområdet og bør derfor 
betragtes som tiltag, som går ud over de 
obligatoriske krav, der allerede er fastsat i 
konditionalitetsordningen. 
Medlemsstaterne kan beslutte at oprette 
økoordninger for praksisser såsom 
forbedret forvaltning af permanente 
græsningsarealer og landskabstræk samt 
økologisk landbrug. Disse ordninger kan 
også omfatte opstartsordninger, der kan 
bruges som betingelse for at påtage sig 
mere ambitiøse 
landdistriktsudviklingsforpligtelser.

deres strategiske planer under 
interventionstyper på grundlag af en liste 
udarbejdet af Kommissionen over praksis 
i landbruget, der er til gavn for klimaet og 
miljøet, fastsætte frivillige økoordninger 
for landbrugere, der koordineres fuldt ud 
med andre relevante interventioner. 
Medlemsstaterne bør beslutte at yde en 
sådan støtte som en betaling, der ydes 
enten som incitament og godtgørelse for 
levering af offentlige goder i form af 
praksis i landbruget, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, eller som kompensation 
for indførelsen af sådan praksis. I begge 
tilfælde bør de sigte på at forbedre den 
fælles landbrugspolitiks performance på 
miljø- og klimaområdet og bør derfor 
betragtes som tiltag, som går ud over de 
obligatoriske krav, der allerede er fastsat i 
konditionalitetsordningen. 
Medlemsstaterne bør afsætte en vis 
procentdel af tildelingen til de direkte 
betalinger til økoordningerne. 
Medlemsstaterne kan beslutte at oprette 
økoordninger for praksisser såsom 
forbedret forvaltning af permanente 
græsningsarealer og permanente 
landskabstræk, miljøcertificeringssystemer 
samt økologisk landbrug. Disse ordninger 
kan også omfatte opstartsordninger, der 
kan bruges som betingelse for at påtage sig 
mere ambitiøse 
landdistriktsudviklingsforpligtelser.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at anvende en del af det 
finansielle loft, der er til rådighed for 
direkte betalinger, til koblet indkomststøtte 
med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten i visse sektorer og visse 

(32) Medlemsstaterne bør have 
mulighed for at anvende en del af det 
finansielle loft, der er til rådighed for 
direkte betalinger, til koblet indkomststøtte 
med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten i visse sektorer og visse 



PE630.523v04-00 28/195 AD\1181813DA.docx

DA

former for produktion, som er særlig vigtig 
af sociale, økonomiske eller miljømæssige 
grunde, og som har det svært på visse 
områder. Desuden bør medlemsstaterne 
have mulighed for at anvende yderligere en 
del af det finansielle loft, der er til rådighed 
for direkte betalinger, til koblet 
indkomststøtte med henblik på at støtte 
produktionen af proteinafgrøder og derved 
reducere Unionens underskud på dette 
område.

former for produktion, som er særlig vigtig 
af sociale, økonomiske eller miljømæssige 
grunde eller grunde, der har indvirkning 
på dyrevelfærd, og som har det svært på 
visse områder. Desuden bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende yderligere en del af det finansielle 
loft, der er til rådighed for direkte 
betalinger, til koblet indkomststøtte med 
henblik på at støtte produktionen af 
proteinafgrøder og derved reducere 
Unionens underskud på dette område.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvad angår 
landdistriktsudviklingsinterventioner bør 
principperne fastsættes på EU-plan, særlig 
for så vidt angår de grundlæggende krav 
om, at medlemsstaterne anvender 
udvælgelseskriterier. Medlemsstaterne bør 
imidlertid have vide skønsbeføjelser til at 
fastsætte specifikke betingelser i henhold 
til deres behov. Interventionstyper til 
landdistriktsudvikling omfatter betalinger 
for miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser, som 
medlemsstaterne skal støtte på deres 
område i henhold til deres specifikke 
nationale, regionale eller lokale behov. 
Medlemsstaterne yder betalinger til 
landbrugere og andre arealforvaltere, som 
på frivillig basis påtager sig at forvalte 
forpligtelser, der bidrager til modvirkning 
af og tilpasning til klimaændringer og til 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
herunder vandkvalitet og -kvantitet, 
luftkvalitet, jord, biodiversitet og 
økosystemtjenesterne, inkl. frivillige 
Natura 2000-forpligtelser og støtte til 
genetisk mangfoldighed. Støtte i form af 
betalinger for forvaltningsforpligtelser kan 
også ydes i form af lokalt styrede, 

(37) Hvad angår 
landdistriktsudviklingsinterventioner bør 
principperne fastsættes på EU-plan, særlig 
for så vidt angår de grundlæggende krav 
om, at medlemsstaterne anvender 
udvælgelseskriterier. Medlemsstaterne bør 
imidlertid have vide skønsbeføjelser til at 
fastsætte specifikke betingelser i henhold 
til deres behov. Interventionstyper til 
landdistriktsudvikling omfatter betalinger 
for miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser, som 
medlemsstaterne skal støtte på deres 
område i henhold til deres specifikke 
nationale, regionale eller lokale behov. 
Medlemsstaterne yder betalinger til 
landbrugere og andre arealforvaltere, som 
på frivillig basis påtager sig at forvalte 
forpligtelser, der bidrager til modvirkning 
af og tilpasning til klimaændringer og til 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
herunder vandkvalitet og -kvantitet, 
luftkvalitet, jord, biodiversitet og 
økosystemtjenesterne, inkl. frivillige 
Natura 2000-forpligtelser, områder af høj 
naturværdi og støtte til genetisk 
mangfoldighed. Støtte i form af betalinger 
for forvaltningsforpligtelser kan også ydes 
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integrerede eller samarbejdsbaserede 
tilgange og resultatorienterede 
interventioner.

i form af lokalt styrede, integrerede eller 
samarbejdsbaserede tilgange og 
resultatorienterede interventioner. 

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Støtte til forvaltningsforpligtelser 
kan omfatte en økologisk præmie for 
bevarelse af og omlægning til økologiske 
arealer, betalinger for andre 
interventionstyper, der støtter miljøvenlige 
produktionssystemer såsom agroøkologi, 
jordbundsbevarende landbrug og 
integreret produktion, miljø- og 
klimavenligt skovbrug og skovbevarelse, 
præmie for skove og etablering af systemer 
for skovlandbrug, dyrevelfærd, bevarelse 
og bæredygtig anvendelse og udvikling af 
genetiske ressourcer. Medlemsstaterne kan 
oprette andre ordninger under denne 
interventionstype på baggrund af deres 
behov. Denne type betalinger bør kun ydes 
til dækning af ekstraomkostninger og tabt 
indkomst i forbindelse med forpligtelser, 
der går ud over de obligatoriske standarder 
og krav, der er fastsat i EU-retten eller 
national ret, og i konditionalitetsordningen 
som omhandlet i de strategiske planer. 
Forpligtelser knyttet til denne type 
interventioner kan indgås for en på forhånd 
fastlagt årlig eller flerårig periode, der kan 
være længere end syv år, såfremt det er 
velbegrundet.

(38) Støtte til forvaltningsforpligtelser 
kan omfatte en økologisk præmie for 
bevarelse af og omlægning til økologiske 
arealer, betalinger for andre 
interventionstyper, der støtter miljøvenlige 
produktionssystemer såsom landbrug af 
høj naturværdi, agroøkologi, integreret 
produktion og digitalt landbrug og 
præcisionslandbrug, der er gavnligt for 
miljøet, miljø- og klimavenligt skovbrug 
og skovbevarelse, præmie for skove og 
etablering af systemer for skovlandbrug, 
dyrevelfærd og dyresundhed; bevarelse og 
bæredygtig anvendelse og udvikling af 
genetiske ressourcer og biodiversitet. 
Medlemsstaterne kan oprette andre 
ordninger under denne interventionstype på 
baggrund af deres behov. Denne type 
betalinger bør kun ydes til dækning af 
ekstraomkostninger og tabt indkomst i 
forbindelse med forpligtelser, der går ud 
over de obligatoriske standarder og krav, 
der er fastsat i EU-retten eller national ret, 
og i konditionalitetsordningen som 
omhandlet i de strategiske planer. 
Forpligtelser knyttet til denne type 
interventioner kan indgås for en på forhånd 
fastlagt årlig eller flerårig periode, der kan 
være længere end syv år, såfremt det er 
velbegrundet.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 39
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Skovbrugsforanstaltninger bør 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
skovbrugsstrategi og være baseret på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter, som bør bygge på de 
forpligtelser, der følger af forordningen om 
medtagelse af drivhusgasemissioner og -
optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug [LULUCF-
forordningen], samt de forpligtelser, der 
blev indgået på ministerkonferencen om 
beskyttelse af Europas skove. 
Interventionerne bør være baseret på 
skovforvaltningsplaner eller tilsvarende 
instrumenter og kan omfatte udvikling af 
skovarealer og bæredygtig skovforvaltning, 
herunder skovrejsning samt etablering og 
regenerering af skovlandbrugssystemer, 
beskyttelse, genoprettelse og forbedring af 
skovressourcer under hensyntagen til 
eventuelle tilpasningsbehov, investeringer, 
der sikrer og øger bevarelsen af skov og 
modstandsdygtighed, eller i 
økosystemtjenester inden for skovbrug og 
klimatjenester, og foranstaltninger og 
investeringer til støtte for vedvarende 
energi og bioøkonomien.

(39) Skovbrugsforanstaltninger bør 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
skovbrugsstrategi og være baseret på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter, som bør bygge på de 
forpligtelser, der følger af forordningen om 
medtagelse af drivhusgasemissioner og -
optag fra arealanvendelse, ændret 
arealanvendelse og skovbrug [LULUCF-
forordningen], samt de forpligtelser, der 
blev indgået på ministerkonferencen om 
beskyttelse af Europas skove. 
Interventionerne bør være baseret på 
bæredygtige skovforvaltningsplaner eller 
tilsvarende instrumenter, der giver effektiv 
kulstofbinding fra atmosfæren og 
samtidig øger biodiversiteten, og kan 
omfatte udvikling af skovarealer og 
bæredygtig skovforvaltning, herunder 
skovrejsning, forebyggelse af brand samt 
etablering og regenerering af 
skovlandbrugssystemer, beskyttelse, 
genoprettelse og forbedring af 
skovressourcer under hensyntagen til 
eventuelle tilpasningsbehov, investeringer, 
der sikrer og øger bevarelsen af skov og 
modstandsdygtighed, eller i 
økosystemtjenester inden for skovbrug og 
klimatjenester, og foranstaltninger og 
investeringer til støtte for vedvarende 
energi og bioøkonomien.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Med henblik på at sikre en rimelig 
indkomst og en modstandsdygtig 
landbrugssektor i hele Unionen kan 
medlemsstaterne yde støtte til landbrugere i 
områder med naturbetingede eller andre 

(40) Med henblik på at sikre en rimelig 
indkomst og en modstandsdygtig 
landbrugssektor i hele Unionen kan 
medlemsstaterne yde støtte til landbrugere i 
områder med naturbetingede eller andre 
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områdespecifikke begrænsninger. Hvad 
angår den gamle kategori af betalinger for 
områder med naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, bør den 
betegnelse, der gælder for 
landdistriktsudviklingspolitikken for 
perioden 2014-2020 fortsat gælde. Med 
henblik på at den fælles landbrugspolitik 
kan skabe øget merværdi for Unionen hvad 
angår miljøet og styrke sine synergier med 
finansieringen af investeringer i natur og 
biodiversitet, er det nødvendigt at 
bibeholde en separat foranstaltning, der har 
til formål at kompensere støttemodtagere 
for ulemper forbundet med gennemførelsen 
af Natura 2000- og vandrammedirektivet. 
Der bør derfor fortsat ydes støtte til 
landbrugere og skovbrugere til håndtering 
af specifikke ulemper som følge af 
gennemførelsen af Rådets direktiv 
2009/147/EF og direktiv 92/43/EØF og 
med henblik på at bidrage til effektiv 
forvaltning af Natura 2000-områder. 
Støtten bør også stilles til rådighed for 
landbrugere med det formål at imødegå 
ulemper i vandløbsoplande som følge af 
gennemførelsen af vandrammedirektivet. 
Støtten bør være knyttet til de specifikke 
behov, der er beskrevet i de strategiske 
planer, og som går ud over de relevante 
obligatoriske standarder og krav. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at 
betalinger til landbrugere ikke fører til 
dobbeltfinansiering med økoordninger. 
Endvidere bør medlemsstaterne tage 
hensyn til de specifikke behov i Natura 
2000-områderne ved den overordnede 
udformning af deres strategiske planer.

områdespecifikke begrænsninger. Hvad 
angår den gamle kategori af betalinger for 
områder med naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, bør den 
betegnelse, der gælder for 
landdistriktsudviklingspolitikken for 
perioden 2014-2020 fortsat gælde. Med 
henblik på at den fælles landbrugspolitik 
kan skabe øget merværdi for Unionen hvad 
angår miljøet og styrke sine synergier med 
finansieringen af investeringer i natur og 
biodiversitet, er det nødvendigt at 
bibeholde en separat foranstaltning, der har 
til formål at kompensere støttemodtagere 
for ulemper forbundet med gennemførelsen 
af Natura 2000- og vandrammedirektivet. 
Der bør derfor fortsat ydes støtte til 
landbrugere og skovbrugere til håndtering 
af specifikke ulemper som følge af 
gennemførelsen af Rådets direktiv 
2009/147/EF og direktiv 92/43/EØF og 
med henblik på at bidrage til effektiv 
forvaltning af Natura 2000-områder. 
Støtten bør også stilles til rådighed for 
landbrugere med det formål at imødegå 
ulemper i vandløbsoplande som følge af 
gennemførelsen af vandrammedirektivet. 
Støtten bør være knyttet til de specifikke 
behov, der er beskrevet i de strategiske 
planer, og som går ud over de relevante 
obligatoriske standarder og krav. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at 
betalinger til landbrugere ikke fører til 
dobbeltfinansiering med økoordninger, og 
samtidig tillade tilstrækkelig fleksibilitet i 
de strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik for at smidiggøre 
komplementariteten mellem forskellige 
interventioner. Endvidere bør 
medlemsstaterne tage hensyn til de 
specifikke behov i Natura 2000-områderne 
ved den overordnede udformning af deres 
strategiske planer.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 41
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik bør også søges opfyldt 
gennem støtte til investeringer, produktive 
såvel som ikkeproduktive, på bedriften 
som uden for bedriften. Sådanne 
investeringer kan vedrøre infrastruktur af 
betydning for udviklingen, 
moderniseringen eller tilpasningen til 
klimaændringer af landbrug og skovbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
skovlandbrugspraksis samt energi- og 
vandforsyning og energi- og 
vandbesparelser. Med henblik på bedre at 
kunne sikre overensstemmelse mellem de 
strategiske planer og Unionens 
målsætninger og sikre lige vilkår for alle 
medlemsstater er der i denne forordning 
medtaget en negativliste over 
investeringsemner. 

(41) Målsætningerne for den fælles 
landbrugspolitik bør også søges opfyldt 
gennem støtte til investeringer, produktive 
såvel som ikkeproduktive, på bedriften 
som uden for bedriften. Sådanne 
investeringer kan vedrøre infrastruktur af 
betydning for udviklingen, 
moderniseringen eller tilpasningen til 
klimaændringer af landbrug og skovbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
skovlandbrugspraksis samt energi- og 
vandforsyning og energi- og 
vandbesparelser. Med henblik på bedre at 
kunne sikre overensstemmelse mellem de 
strategiske planer og Unionens 
målsætninger og sikre lige vilkår for alle 
medlemsstater er der i denne forordning 
medtaget en negativliste over 
investeringsemner.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Eftersom der skal sikres passende 
risikostyringsværktøjer, bør der indbetales 
til forsikringspræmier og gensidige fonde, 
der finansieres af ELFUL. Kategorien 
gensidige fonde omfatter både de fonde, 
der er knyttet til produktionstab, og de 
almindelige og sektorspecifikke redskaber 
til indkomststabilisering, der er knyttet til 
indkomsttab.

(44) Eftersom der skal sikres passende 
risikostyringsværktøjer i specifikke 
sektorer, bør der indbetales til gensidige 
fonde, der finansieres af EGFL. 
Kategorien gensidige fonde omfatter både 
de fonde, der er knyttet til produktionstab, 
og de almindelige og sektorspecifikke 
redskaber til indkomststabilisering, der er 
knyttet til indkomsttab.

Begrundelse

Ingen belønning af risikoadfærd.



AD\1181813DA.docx 33/195 PE630.523v04-00

DA

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Støtten skal således muliggøre 
oprettelse og gennemførelse af samarbejde 
mellem mindst to enheder med henblik på 
at nå den fælles landbrugspolitiks 
målsætninger. Støtten kan omfatte alle 
aspekter af et sådant samarbejde som f.eks. 
indførelsen af kvalitetsordninger, 
kollektive miljø- og klimaforanstaltninger, 
fremme af korte forsyningskæder og lokale 
markeder, pilotprojekter, projekter i de 
operationelle grupper inden for rammerne 
af EIP om et Produktivt og Bæredygtigt 
Landbrug, lokale udviklingsprojekter, 
"intelligente landsbyer", indkøbsforeninger 
og maskinfællesskaber, 
bedriftspartnerskaber, 
skovforvaltningsplaner, netværk og 
klynger, socialt landbrug, 
lokalsamfundsstøttet landbrug, aktioner 
inden for rammerne af Leaderprogrammet, 
og oprettelse af sammenslutninger af 
producentorganisationer og 
producentorganisationer og andre former 
for samarbejde, der anses for nødvendige 
for at nå den fælles landbrugspolitiks 
specifikke målsætninger.

(45) Støtten skal således muliggøre 
oprettelse og gennemførelse af samarbejde 
mellem mindst to enheder med henblik på 
at nå den fælles landbrugspolitiks 
målsætninger. Støtten kan omfatte alle 
aspekter af et sådant samarbejde som f.eks. 
indførelsen og opretholdelsen af 
kvalitetsordninger, kollektive miljø- og 
klimaforanstaltninger, fremme af korte 
forsyningskæder og lokale markeder, 
pilotprojekter, projekter i de operationelle 
grupper inden for rammerne af EIP om et 
Produktivt og Bæredygtigt Landbrug, 
lokale udviklingsprojekter, "intelligente 
landsbyer", indkøbsforeninger og 
maskinfællesskaber, bedriftspartnerskaber, 
skovforvaltningsplaner, herunder 
skovlandbrug, netværk og klynger, socialt 
landbrug, lokalsamfundsstøttet landbrug, 
aktioner inden for rammerne af 
Leaderprogrammet, og oprettelse af 
sammenslutninger af 
producentorganisationer og 
producentorganisationer og andre former 
for samarbejde, der anses for nødvendige 
for at nå den fælles landbrugspolitiks 
specifikke målsætninger.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Støtte til direkte betalinger i 
henhold til de strategiske planer bør ydes 
inden for rammerne af nationale 
tildelinger, der bør fastsættes i denne 
forordning. Disse nationale tildelinger bør 
afspejle en videreførelse af de ændringer, 

(48) EGFL bør ikke yde støtte til 
aktiviteter, der kunne være til skade for 
miljøet, eller som ikke er i 
overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne. Støtte til direkte 
betalinger i henhold til de strategiske 
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der sikrer, at tildelingerne til de 
medlemsstater, der har det laveste 
støtteniveau pr. hektar, gradvist forhøjes 
for at lukke 50 % af hullet op til 90 % af 
EU-gennemsnittet. Med henblik på at tage 
højde for nedsættelsen af betalinger og 
muligheden for at anvende det beløb, der 
resterer efter nedsættelsen, i medlemsstaten 
bør det være muligt, at den vejledende 
finansielle tildeling pr. år, der er fastsat i 
medlemsstatens strategiske plan, overstiger 
den nationale tildeling.

planer bør ydes inden for rammerne af 
nationale tildelinger, der bør fastsættes i 
denne forordning. Disse nationale 
tildelinger bør afspejle en videreførelse af 
de ændringer, der sikrer, at tildelingerne til 
de medlemsstater, der har det laveste 
støtteniveau pr. hektar, gradvist forhøjes 
for at lukke 50 % af hullet op til 90 % af 
EU-gennemsnittet. Med henblik på at tage 
højde for nedsættelsen af betalinger og 
muligheden for at anvende det beløb, der 
resterer efter nedsættelsen, i medlemsstaten 
bør det være muligt, at den vejledende 
finansielle tildeling pr. år, der er fastsat i 
medlemsstatens strategiske plan, overstiger 
den nationale tildeling.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) ELFUL bør ikke yde støtte til 
investeringer, der er til skade for miljøet. 
Det er derfor nødvendigt i denne 
forordning at fastsætte en række 
bestemmelser om udelukkelse samt 
muligheder for yderligere at udvikle disse 
garantier i delegerede retsakter. Navnlig 
bør ELFUL ikke finansiere investeringer i 
kunstvanding, som ikke bidrager til 
opfyldelsen eller bevarelsen af et 
vandområdes status som god, eller 
investeringer i skovrejsning, der ikke er i 
overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning.

(50) ELFUL bør ikke yde støtte til 
investeringer, der er til skade for miljøet, 
eller som ikke er i overensstemmelse med 
klima-, miljø-, dyrevelfærd- og 
biodiversitetsmålsætningerne. 
Investeringer, der skaber både 
økonomiske og miljømæssige fordele, bør 
fremhæves. Det er derfor nødvendigt i 
denne forordning at fastsætte en række 
mere specifikke bestemmelser om 
udelukkelse samt muligheder for yderligere 
at udvikle disse garantier i delegerede 
retsakter. Navnlig bør ELFUL ikke 
finansiere investeringer i kunstvanding, 
som ikke bidrager til opfyldelsen eller 
bevarelsen af et vandområdes status som 
god, eller investeringer i skovrejsning, der 
ikke er i overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning. 
Medlemsstaterne bør sikre, at 
myndighederne spiller en aktiv rolle med 
hensyn til økologi og håndtering af 
skovbrande i alle foranstaltninger i 
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forbindelse med skovrejsning eller 
genplantning og lægger vægt på behovet 
for bløde foranstaltninger til forebyggelse 
og arealforvaltning.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Med henblik på at sikre 
tilstrækkelig finansiering til bestemte 
prioriteter bør der fastsættes bestemmelser 
om minimumsbeløbet for finansielle 
tildelinger til disse prioriteter i forbindelse 
med støtte fra ELFUL. For at sikre lige 
vilkår for alle landbrugere bør der 
fastsættes en maksimumstildeling for 
koblet støtte med direkte betalinger. 
Desuden bør medlemsstaterne have 
mulighed for at anvende yderligere en del 
af det finansielle loft, der er til rådighed for 
direkte betalinger, til koblet indkomststøtte 
specifikt med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten af produktionen af 
proteinafgrøder.

(51) Med henblik på at sikre 
tilstrækkelig finansiering til bestemte 
prioriteter bør der fastsættes bestemmelser 
om minimumsbeløbet for finansielle 
tildelinger til disse prioriteter i forbindelse 
med støtte fra ELFUL. For at sikre lige 
vilkår for alle landbrugere bør der 
fastsættes en maksimumstildeling for 
koblet støtte med direkte betalinger. 
Desuden bør medlemsstaterne have 
mulighed for at anvende yderligere en del 
af det finansielle loft, der er til rådighed for 
direkte betalinger, til koblet indkomststøtte 
specifikt med henblik på at forbedre 
konkurrenceevnen, bæredygtigheden 
og/eller kvaliteten af produktionen for at 
reducere afhængigheden af import af 
proteinafgrøder.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Med henblik på at understrege 
vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer 
i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling bør den fælles landbrugspolitik 
bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 

(52) Med henblik på at understrege 
vigtigheden af at bekæmpe klimaændringer 
i overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling bør den fælles landbrugspolitik 
bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag og 
til at udfase miljøskadelige tilskud i 
Unionens politikker og til opnåelsen af det 
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udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger. 
Aktioner under den fælles landbrugspolitik 
forventes at bidrage med 40 % af den 
fælles landbrugspolitiks samlede 
finansieringsramme til klimamålsætninger. 
Relevante aktioner vil blive udpeget under 
forberedelsen og gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik og revurderet som 
led i de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

overordnede mål, nemlig at mindst 30 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til 
opfyldelsen af klimamålsætninger. 
Aktioner under den fælles landbrugspolitik 
bør bidrage med mindst 40 % af den fælles 
landbrugspolitiks samlede 
finansieringsramme til klimamålsætninger. 
Relevante aktioner vil blive udpeget under 
forberedelsen og gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik og revurderet som 
led i de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52a) I betragtning af vigtigheden af at 
bekæmpe tabet af biodiversitet i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelse til at gennemføre 
konventionen om biodiversitet og FN's 
verdensmål vil dette program bidrage til at 
inddrage foranstaltningerne til at bevare 
biodiversiteten i Unionens politik, navnlig 
med hensyn til arealtyper og levesteder i 
landbruget, idet der afsættes 15 mia. EUR 
årligt af den fælles landbrugspolitiks 
midler til at støtte målsætninger 
vedrørende biodiversitet, som suppleres af 
5 mia. EUR årligt fra medlemsstaterne. 
Denne finansiering støtter primært 
foranstaltninger til at bevare 
biodiversiteten i henhold til artikel 28 og 
foranstaltninger til at bevare 
biodiversiteten i henhold til artikel 65 og 
67.

Begrundelse

At modvirke tabet af biodiversitet.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
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Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) I den eksisterende videnbase er der 
væsentlige forskelle, hvad angår 
mængden og kvaliteten af de foreliggende 
oplysninger, som skal bruges til at 
overvåge de specifikke målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6 i dette forslag. Med 
hensyn til nogle specifikke målsætninger, 
navnlig i forbindelse med overvågning af 
biodiversitet, er videnbasen i øjeblikket 
svag eller ikke tilpasset tilstrækkeligt til 
formålet med at skabe robuste 
virkningsindikatorer, som f.eks. for 
bestøvere og afgrødediversitet. Specifikke 
målsætninger og indikatorer, der er 
fastsat for Unionen som helhed i 
henholdsvis artikel 6 og i bilag 1, bør 
baseres på en fælles eller sammenlignelig 
videnbase og fælles eller sammenlignelige 
metoder i alle medlemsstater. 
Kommissionen bør påvise områder, hvor 
der er videnkløfter, eller hvor videnbasen 
ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset med 
det formål at overvåge virkningen af den 
fælles landbrugspolitik. Den bør anvende 
Unionens budget til at skabe en fælles 
reaktion på videns- og 
overvågningsrelaterede hindringer i 
forbindelse med alle specifikke 
målsætninger og indikatorer i artikel 6. 
Den bør udarbejde en rapport om dette 
spørgsmål senest den 31. december 2020 
og offentliggøre resultaterne heraf.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Strategien bør også fremhæve 
komplementariteten mellem den fælles 
landbrugspolitiks værktøjer og andre EU-
politikker. Navnlig bør de strategiske 

(59) Strategien bør også fremhæve 
komplementariteten mellem den fælles 
landbrugspolitiks værktøjer og andre EU-
politikker, herunder samhørighed. 
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planer, hvor det er relevant, tage hensyn til 
miljø- og klimalovgivningen, og de 
nationale planer, der udspringer af denne 
lovgivning, beskrives som en del af 
analysen af den gældende situation 
("SWOT-analyse"). Der bør udarbejdes en 
liste over lovgivning, som der specifikt bør 
henvises til i de strategiske planer.

Navnlig bør de strategiske planer tage 
hensyn til miljø- og klimalovgivningen, 
Unionens forpligtelser med 
udviklingsvenlig politikkohærens, og de 
nationale planer, der udspringer af denne 
lovgivning, beskrives som en del af 
analysen af den gældende situation 
("SWOT-analyse"). Der bør udarbejdes en 
liste over lovgivning, som der specifikt bør 
henvises til i de strategiske planer.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) I betragtning af vigtigheden af den 
overordnede målsætning om at 
modernisere landbrugssektoren og i lyset 
af denne målsætnings tværgående 
karakter, bør medlemsstaterne i deres 
strategiske planer medtage en beskrivelse 
af, hvordan deres strategiske plan bidrager 
til denne målsætning.

(63) I betragtning af vigtigheden af de 
overordnede målsætninger, den øgede 
miljømæssige modstandskraft, 
forbedringen af de primære producenters 
position i fødevarekæden og 
moderniseringen af landbrugssektoren og i 
lyset af disse målsætningers tværgående 
karakter, bør medlemsstaterne i deres 
strategiske planer medtage en beskrivelse 
af, hvordan deres strategiske plan bidrager 
til disse målsætninger.

Begrundelse

Landbruget skal forbedre sine miljøresultater og forbedre primærafgrødernes position forud 
for målsætningen om modernisering.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68a) Vand er en altafgørende 
produktionsfaktor for landbruget. Det er 
derfor vigtigt, at vandet forvaltes korrekt, 
og at vandforbruget styres bedre. 
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Derudover vil klimaændringerne få 
omfattende betydning for 
vandressourcerne med mere hyppige og 
voldsomme perioder med tørke, men også 
med perioder med megen nedbør. 
Opsamling af vand i efterårs- og 
vintermånederne er en fornuftig løsning. 
Desuden er overfladevand med til at skabe 
gunstige miljøer for en mangfoldig 
biodiversitet. Det er også med til at bevare 
muldjorden og opretholde en tilstrækkelig 
gennemstrømning i vandløbene, hvilket 
tilgodeser vandlevende organismer.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) En forvaltningsmyndighed bør være 
ansvarlig for forvaltningen og 
gennemførelsen af hver enkelt strategisk 
plan. Dens opgaver bør præciseres 
nærmere i denne forordning. 
Forvaltningsmyndigheden bør kunne 
uddelegere en del af sine opgaver, men 
forbliver ansvarlig for en effektiv og 
korrekt forvaltning. I forbindelse med 
forvaltningen og gennemførelsen af de 
strategiske planer bør medlemsstaterne 
sikre, at Unionens finansielle interesser 
beskyttes i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets [forordning (EU, Euratom) X] 
[den nye finansforordning] og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) X 
[den nye horisontale forordning].

(69) En forvaltningsmyndighed bør være 
ansvarlig for forvaltningen og 
gennemførelsen af hver enkelt strategisk 
plan. Når der gennemføres elementer 
vedrørende politikken for udvikling af 
landdistrikterne på regionalt plan, bør 
medlemsstaterne dog have mulighed for at 
oprette regionale 
forvaltningsmyndigheder. Deres opgaver 
bør præciseres nærmere i denne 
forordning. Forvaltningsmyndigheden bør 
kunne uddelegere en del af sine opgaver, 
men forbliver ansvarlig for en effektiv og 
korrekt forvaltning. I forbindelse med 
forvaltningen og gennemførelsen af de 
strategiske planer bør medlemsstaterne 
sikre, at Unionens finansielle interesser 
beskyttes i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets [forordning (EU, Euratom) X] 
[den nye finansforordning] og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) X 
[den nye horisontale forordning].

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
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Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) ELFUL bør på Kommissionens 
initiativ yde støtte i form af teknisk bistand 
til aktioner vedrørende udførelsen af de 
opgaver, der er omhandlet i [artikel 7 i 
HzR]. Der kan også på medlemsstaternes 
initiativ ydes teknisk bistand til udførelsen 
af de opgaver, der er nødvendige af hensyn 
til en effektiv forvaltning og gennemførelse 
af støtte i sammenhæng med de strategiske 
planer. Det er kun muligt at øge den 
tekniske bistand på medlemsstaternes 
initiativ for Malta.

(71) ELFUL bør på Kommissionens 
initiativ yde støtte i form af teknisk bistand 
til aktioner vedrørende udførelsen af de 
opgaver, der er omhandlet i [artikel 7 i 
HzR], herunder forbedring af kvantitet og 
kvalitet af de grundlæggende data, der er 
tilgængelige for overvågning af de 
specifikke målsætninger som omhandlet i 
artikel 6, og relevansen og nøjagtigheden 
af tilsvarende indikatorer i bilag I. Der 
kan også på medlemsstaternes initiativ 
ydes teknisk bistand til udførelsen af de 
opgaver, der er nødvendige af hensyn til en 
effektiv forvaltning og gennemførelse af 
støtte i sammenhæng med de strategiske 
planer. Det er kun muligt at øge den 
tekniske bistand på medlemsstaternes 
initiativ for Malta. 

Begrundelse

Den nye gennemførelsesmodel er baseret på princippet om udbetaling af offentlige midler til 
gengæld for resultater. Dette indebærer større fokus på overvågning af resultater end hidtil. I 
øjeblikket mangler der de nødvendige grundlæggende data til effektiv, ensartet overvågning 
af resultater. Kommissionen bør derfor have mulighed for i henhold til dette forslag at 
anvende budgettet for teknisk bistand til at udfylde hullerne i de tilgængelige grundlæggende 
data og de tilsvarende indikatorer.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Den resultatorienterede tilgang, der 
udspringer af gennemførelsesmodellen, 
kræver en solid performanceramme, særligt 
fordi de strategiske planer vil bidrage til 
brede, overordnede målsætninger for andre 
politikker med delt forvaltning. En 
performancebaseret politik indebærer 
årlige og flerårige vurderinger på grundlag 

(74) Den resultatorienterede tilgang, der 
udspringer af gennemførelsesmodellen, 
kræver en solid performanceramme, særligt 
fordi de strategiske planer vil bidrage til 
brede, overordnede målsætninger for andre 
politikker med delt forvaltning. En 
performancebaseret politik indebærer 
årlige og flerårige vurderinger på grundlag 
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af udvalgte output-, resultat- og 
effektindikator som fastsat i performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen. Med 
henblik herpå bør der udvælges et 
begrænset og målrettet sæt indikatorer på 
en sådan måde, der så nøjagtigt som muligt 
afspejler, hvorvidt den støttede intervention 
bidrager til de fastsatte målsætninger. 
Resultat- og outputindikatorer vedrørende 
miljø- og klimamålsætninger kan omfatte 
interventioner, der er fastlagt i nationale 
miljø- og klimaplanlægningsinstrumenter, 
der udspringer af EU-lovgivning.

af udvalgte output-, resultat- og 
effektindikator som fastsat i performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen. Med 
henblik herpå bør der udvælges et 
begrænset og målrettet sæt indikatorer på 
en sådan måde, der så nøjagtigt som muligt 
afspejler, hvorvidt den støttede intervention 
bidrager til de fastsatte målsætninger. 
Resultat- og outputindikatorer vedrørende 
miljø- og klimamålsætninger, som f.eks. 
vandkvalitet og -kvantitet, bør omfatte 
interventioner, der er fastlagt i nationale 
miljø- og klimaplanlægningsinstrumenter, 
der udspringer af EU-lovgivning.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Af hensyn til retssikkerheden og 
med henblik på at beskytte landbrugernes 
rettigheder og garantere, at interventioner i 
forbindelse med direkte betalinger fungerer 
på en gnidningsløs, sammenhængende og 
effektiv måde, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage visse 
retsakter for så vidt angår bestemmelser, 
der gør ydelsen af betalinger betinget af, at 
der anvendes certificerede frø af bestemte 
hampesorter, og at der indføres en 
procedure for fastlæggelse af hampesorter 
og verifikation af deres indhold af 
tetrahydrocannabinol, bestemmelser om 
god landbrugs- og miljømæssig stand og 
visse relaterede elementer hvad angår 
betingelser for støtteberettigelse og om 
anmeldelsens indhold og kravene til 
aktivering af betalingsrettigheder, 
yderligere bestemmelser om 
økoordningerne, foranstaltninger til at 
forhindre, at modtagere af koblet 
indkomststøtte lider under strukturel 
uligevægt på markedet i en sektor, 
herunder beslutningen om, at sådan støtte 
fortsat kan udbetales indtil 2027 på 

(83) Af hensyn til retssikkerheden og 
med henblik på at beskytte landbrugernes 
rettigheder og garantere, at interventioner i 
forbindelse med direkte betalinger fungerer 
på en gnidningsløs, sammenhængende og 
effektiv måde, bør Kommissionen 
tillægges beføjelse til at vedtage visse 
retsakter for så vidt angår bestemmelser, 
der gør ydelsen af betalinger betinget af, at 
der anvendes certificerede frø af bestemte 
hampesorter, og at der indføres en 
procedure for fastlæggelse af hampesorter 
og verifikation af deres indhold af 
tetrahydrocannabinol, bestemmelser om 
god landbrugs- og miljømæssig stand og 
visse relaterede elementer hvad angår 
betingelser for støtteberettigelse og om 
anmeldelsens indhold og kravene til 
aktivering af betalingsrettigheder, 
yderligere bestemmelser om 
økoordningerne, herunder opstilling af en 
liste over praksis i landbruget, der er til 
gavn for klimaet og miljøet; 
foranstaltninger til at forhindre, at 
modtagere af koblet indkomststøtte lider 
under strukturel uligevægt på markedet i en 
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grundlag af de produktionsenheder, hvortil 
der i en tidligere referenceperiode blev 
ydet sådan støtte, bestemmelser om og 
betingelser for godkendelse af arealer og 
sorter i forbindelse med afgrødespecifik 
betaling for bomuld og bestemmelserne om 
ydelse af denne betaling.

sektor, herunder beslutningen om, at sådan 
støtte fortsat kan udbetales indtil 2027 på 
grundlag af de produktionsenheder, hvortil 
der i en tidligere referenceperiode blev 
ydet sådan støtte, bestemmelser om og 
betingelser for godkendelse af arealer og 
sorter i forbindelse med afgrødespecifik 
betaling for bomuld og bestemmelserne om 
ydelse af denne betaling.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Med henblik på at sikre ens 
betingelser for gennemførelsen af og med 
henblik på at forhindre illoyal konkurrence 
eller diskrimination mellem landbrugere 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
fastlæggelsen af referencearealer med 
henblik på støtte til olieafgrøder, 
bestemmelser om proceduren for 
godkendelse af arealer og sorter i 
forbindelse med afgrødespecifik betaling 
for bomuld og om de dertil knyttede 
meddelelser, beregningen af nedsættelsen i 
tilfælde hvor det støtteberettigede 
bomuldsareal overstiger basisarealet, 
finansiel støtte fra Unionen til destillation 
af biprodukter fra vinfremstilling, den 
årlige fordeling pr. medlemsstat af det 
samlede beløb, som Unionen kan yde i 
støtte til interventionstyper til 
landdistriktsudvikling, bestemmelser om 
præsentationen af elementerne i de 
strategiske planer, bestemmelserne om 
procedurer og frister for godkendelse af de 
strategiske planer og fremsættelsen og 
godkendelsen af anmodninger om ændring 
af de strategiske planer, de ens betingelser 
for anvendelsen af informations- og 
offentliggørelseskravene vedrørende de 
muligheder, der tilbydes i de strategiske 
planer, bestemmelserne om performance-, 

(87) Med henblik på at sikre ens 
betingelser for gennemførelsen af og med 
henblik på at forhindre illoyal konkurrence 
eller diskrimination mellem landbrugere 
bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
fastlæggelsen af referencearealer med 
henblik på støtte til olieafgrøder, 
bestemmelser om proceduren for 
godkendelse af arealer og sorter i 
forbindelse med afgrødespecifik betaling 
for bomuld og om de dertil knyttede 
meddelelser, beregningen af nedsættelsen i 
tilfælde hvor det støtteberettigede 
bomuldsareal overstiger basisarealet, 
finansiel støtte fra Unionen til destillation 
af biprodukter fra vinfremstilling samt 
metanisering og kompostering af rester 
fra vinfremstilling, den årlige fordeling pr. 
medlemsstat af det samlede beløb, som 
Unionen kan yde i støtte til 
interventionstyper til 
landdistriktsudvikling, bestemmelser om 
præsentationen af elementerne i de 
strategiske planer, bestemmelserne om 
procedurer og frister for godkendelse af de 
strategiske planer og fremsættelsen og 
godkendelsen af anmodninger om ændring 
af de strategiske planer, de ens betingelser 
for anvendelsen af informations- og 
offentliggørelseskravene vedrørende de 
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overvågnings- og evalueringsrammen, 
bestemmelserne om forelæggelsen af 
indholdet i den årlige performancerapport, 
bestemmelserne om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal indsende til brug for 
Kommissionens performancevurdering, 
bestemmelserne om databehovene og 
synergierne mellem potentielle datakilder 
samt ordninger til at sikre en 
sammenhængende tilgang til fastlæggelsen 
af tildelingen af performancebonus til 
medlemsstaterne. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122.

muligheder, der tilbydes i de strategiske 
planer, bestemmelserne om performance-, 
overvågnings- og evalueringsrammen, 
bestemmelserne om forelæggelsen af 
indholdet i den årlige performancerapport, 
bestemmelserne om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal indsende til brug for 
Kommissionens performancevurdering, 
bestemmelserne om databehovene og 
synergierne mellem potentielle datakilder 
samt ordninger til at sikre en 
sammenhængende tilgang til fastlæggelsen 
af tildelingen af performancebonus til 
medlemsstaterne. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/201122.

__________________ __________________
22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

22 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "belægningsgrad": den samlede 
vægt af de dyr, som befinder sig i en 
bygning på samme tid pr. kvadratmeter 
brugsområde

Begrundelse

Belægningsgrad kan anvendes som en parameter i forbindelse med interventioner, der er 
relevante for dyrevelfærd og dyresundhed, og skal derfor defineres i forbindelse med denne 
forordning.
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) "koncentreret 
dyrefodringsoperation": en 
husdyrsbedrift, der holder opdrætsdyr 
med en tæthed, der ligger over, hvad der 
er tilladt for området og de naturlige 
ressourcer eller bedriftens bæreevne, eller 
i tilfælde af kvæg og drøvtyggere, hvor 
dyrene ikke har adgang til græsning eller 
ikke har et passende antal hektar som 
understøttende foderareal til støtte for 
græsning eller fødesøgning på enge og 
græsningsarealer

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "gensidig fond": en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
sin nationale ret, og som giver de 
tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere 
for økonomiske tab

e) "gensidig fond": en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
sin nationale ret, og som giver de 
tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere 
for produktionstab, hvis de kan bevise, at 
de har foretaget forebyggende 
foranstaltninger

Begrundelse

Den gensidige fond bør kun kompensere for tab, hvis landbrugeren kan bevise, at 
vedkommende har foretaget forebyggende foranstaltninger på forhånd. Der bør ydes betaling 
for produktionstab. Andre former for tab bør ikke dækkes af den gensidige fond.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "mål": på forhånd aftalte værdier, 
der skal opnås i slutningen af perioden i 
forhold til de resultatindikatorer, der 
indgår i en bestemt målsætning

i) "mål": på forhånd aftalte værdier, 
der skal opnås i slutningen af perioden i 
forhold til de resultat- og 
effektindikatorer, der indgår i en bestemt 
målsætning

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "udviklingsvenlig 
politikkohærens": betyder, at EU i 
overensstemmelse med artikel 208 i TEUF 
tager hensyn til målsætningerne om 
udviklingssamarbejde i de politikker, som 
den gennemfører, og ved forfølgelsen af 
målsætninger i de indenlandske politiske 
målsætninger, så den undgår negative 
politiske foranstaltninger, som har en 
negativ indvirkning på EU's 
udviklingsmålsætninger

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "miljø- og biodiversitetssikring": 
en struktureret proces, der tilsikrer 
virkningsfuld anvendelse af instrumenter 
til at undgå, at anvendelsen af EU-midler 
har skadelig indvirkning, og til at 
maksimere gavn heraf for tilstanden af 
EU's miljø og biodiversitet baseret på 
Kommissionens "Fælles ramme for 
biodiversitetssikring på EU-budgettet" og 
i overensstemmelse med nationale regler 
og retningslinjer, hvor sådanne 
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forefindes, eller internationalt anerkendte 
standarder

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) "klimasikring": en proces, som 
sikrer, at infrastrukturen er 
modstandsdygtig over for de negative 
klimapåvirkninger i overensstemmelse 
med nationale regler og retningslinjer, 
hvis sådanne foreligger, eller 
internationalt anerkendte standarder.

Ændringsforslag60

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 Artikel 4

Definitioner, der skal fastsættes i de 
strategiske planer

Definitioner, der skal fastsættes i de 
strategiske planer

1. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske planer definitioner af 
landbrugsaktivitet, landbrugsareal, 
støtteberettiget hektar, egentlig landbruger 
og ung landbruger:

1. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske planer definitioner af 
landbrugsaktivitet, landbrugsareal, 
støtteberettiget hektar, egentlig landbruger 
og ung landbruger:

a) "landbrugsaktivitet" defineres på en 
måde, så det omfatter både produktion af 
de landbrugsprodukter, der er omhandlet i 
bilag I til TEU og TEUF, herunder bomuld 
og lavskov med kort omdriftstid, og 
bevarelse af et landbrugsareal i en stand, 
der gør det egnet til græsning eller 
dyrkning uden forberedende 
foranstaltninger ud over brug af de 
sædvanlige landbrugsmetoder og -maskiner

a) "landbrugsaktivitet" defineres på en 
måde, så det omfatter både produktion af 
de landbrugsprodukter, der er omhandlet i 
bilag I til TEU og TEUF, herunder bomuld 
og lavskov med kort omdriftstid, og 
bevarelse af et landbrugsareal i en stand, 
der gør det egnet til græsning eller 
dyrkning uden forberedende 
foranstaltninger ud over brug af de 
sædvanlige landbrugsmetoder og -
maskiner, herunder inden for 
skovlandbrug
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b) "landbrugsareal" defineres på en 
måde, så det omfatter både agerjord, 
permanente afgrøder og permanente 
græsarealer. Termerne "agerjord", 
"permanente afgrøder" og "permanente 
græsarealer" defineres nærmere af 
medlemsstaterne inden for følgende 
rammer:

b) "landbrugsareal" defineres på en 
måde, så det omfatter både agerjord, 
permanente afgrøder og permanente 
græsarealer. Landskabstræk kan i denne 
forbindelse medtages som dele af 
landbrugsarealet. Termerne "agerjord", 
"permanente afgrøder" og "permanente 
græsarealer" defineres nærmere af 
medlemsstaterne inden for følgende 
rammer:

i) "agerjord" er arealer, der dyrkes 
med henblik på produktion af afgrøder, 
eller arealer, der er til rådighed for 
produktion af afgrøder, men som ligger 
brak, herunder arealer, der er omfattet af 
artikel 22, 23 og 24 i Rådets forordning 
(EF) nr. 1257/19991, artikel 39 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1698/20052, artikel 28 i 
forordning (EU) nr. 1305/2013 eller artikel 
65 i nærværende forordning

i) "agerjord" er arealer, der dyrkes 
med henblik på produktion af afgrøder, 
eller arealer, der er til rådighed for 
produktion af afgrøder, men som ligger 
brak, og den kan omfatte en kombination 
af afgrøder og træer og/eller buske i et 
skovlandbrugssystem baseret på 
skovbrug/jordbrug, herunder arealer, der 
er omfattet af artikel 22, 23 og 24 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1257/19991, artikel 39 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/20052, 
artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013 
eller artikel 65 i nærværende forordning

ii) "permanente afgrøder" er afgrøder 
uden for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer og permanente 
græsningsarealer, som dyrkes på arealerne 
i fem år eller mere og giver udbytte i flere 
år, herunder planteskoler og lavskov med 
kort omdriftstid

ii) "permanente afgrøder" er afgrøder 
uden for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer og permanente 
græsningsarealer, som dyrkes på arealerne 
i fem år eller mere og giver udbytte i flere 
år, herunder planteskoler, også – når 
medlemsstaten fastsætter det – når disse 
står i plantebeholdere på folie, og lavskov 
med kort omdriftstid

iii) "permanente græsarealer og 
permanente græsningsarealer" (sammen 
omtalt som "permanente græsarealer") er 
arealer, som er holdt uden for bedriftens 
omdrift i fem år eller mere, der anvendes 
til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, 
hvad enten der er tale om naturlige 
(selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer. 
Det kan omfatte andre arter, f.eks. buske 
og/eller træer, der kan afgræsses eller 
bruges til produktion af dyrefoder

iii) "permanente græsarealer og 
permanente græsningsarealer" (sammen 
omtalt som "permanente græsarealer") er 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andet grøntfoder, hvad enten der er 
tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller mere, og 
som ikke er pløjet op i fem år eller mere; 
definitionen omfatter andre arter, f.eks. 
buske og/eller træer, der kan afgræsses og 
andre arter, f.eks. buske og/eller træer, 
der fremstiller dyrefoder, forudsat at der 
fortsat er mest græs og andet grøntfoder;
iiia) "midlertidige græsarealer" er 
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græs eller grøntfoder, der dyrkes på 
agerjord i mindre end fem på hinanden 
følgende år eller mere end fem år, hvis 
der pløjes eller omsås. Dette tages ikke i 
betragtning i forbindelse med dræning af 
kulstof eller klimamål
Medlemsstaterne kan også beslutte at 
betragte følgende som permanente 
græsarealer:
a) arealer, der kan afgræsses, og som 
indgår som led i gængse lokale praksisser, 
hvor græs og andet grøntfoder ikke 
traditionelt er fremherskende på 
græsningsarealer, og/eller
b) arealer, der kan afgræsses, og 
hvor græs og andet grøntfoder ikke er 
fremherskende eller ikke forekommer på 
græsningsarealer

______________________ ______________________
1 Rådets forordning (EF) nr. 
1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget (EUGFL) og om ændring 
og ophævelse af visse forordninger (EFT L 
160 af 26.6.1999, s. 80).

1 Rådets forordning (EF) nr. 
1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget (EUGFL) og om ændring 
og ophævelse af visse forordninger (EFT L 
160 af 26.6.1999, s. 80).

2 Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 
af 21.10.2005, s. 1).

2 Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 
af 21.10.2005, s. 1).

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Overordnede målsætninger Overordnede målsætninger

Støtte fra EGFL og ELFUL har til formål 
yderligere at forbedre den bæredygtige 

Støtte fra EGFL og ELFUL har til formål 
yderligere at forbedre den bæredygtige 
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udvikling inden for landbrug, fødevarer og 
landdistrikter og bidrage til at nå følgende 
overordnede målsætninger om:

udvikling inden for landbrug, fødevarer og 
landdistrikter, være i overensstemmelse 
med Unionens miljø- og klimamål og 
bidrage til at nå følgende overordnede 
målsætninger om:

a) at fremme en intelligent, robust og 
modstandsdygtig landbrugssektor og 
dermed garantere fødevaresikkerheden

a) at fremme en inklusiv, intelligent, 
robust og modstandsdygtig landbrugssektor 
og dermed garantere bæredygtig og 
langsigtet fødevaresikkerhed

b) at styrke miljøbeskyttelsen og 
klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen 
af Unionens miljø- og klimamålsætninger

b) at støtte og forbedre 
miljøbeskyttelsen, klimaindsatsen og 
biodiversiteten at opfylde Unionens miljø- 
og klimamålsætninger

c) at styrke den socioøkonomiske 
struktur i landområderne.

c) at styrke den socioøkonomiske 
struktur for både kvinder og mænd i 
landdistrikterne for at opnå en afbalanceret 
territorial udvikling af økonomien i 
landdistrikterne og bidrage til at skabe og 
fastholde beskæftigelse under overholdelse 
af principperne om retfærdighed og lighed.

Disse målsætninger komplementeres af 
den tværgående målsætning om at 
modernisere sektoren ved at fremme og 
udveksle viden, innovation og 
digitalisering i landbruget og i 
landdistrikterne og tilskynde til 
udbredelsen heraf.

Disse målsætninger komplementeres af den 
tværgående målsætning om at modernisere 
sektoren ved at fremme en bæredygtig 
udvikling og udveksle viden, innovation og 
digitalisering i landbruget og i 
landdistrikterne og tilskynde til 
udbredelsen heraf.

Disse målsætninger skal nås, samtidig 
med at man tilstræber ekstern konvergens 
mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6

Specifikke målsætninger Specifikke målsætninger

1. Opfyldelsen af de overordnede 
målsætninger forfølges ved hjælp af 
følgende specifikke målsætninger om:

1. Opfyldelsen af de overordnede 
målsætninger forfølges ved hjælp af 
følgende specifikke målsætninger om:

a) at støtte en bæredygtig a) at støtte en bæredygtig 
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landbrugsindkomst og modstandsdygtighed 
i hele Unionen med henblik på at øge 
fødevaresikkerheden

landbrugsindkomst og modstandsdygtighed 
i landbruget i hele Unionen med henblik 
på at øge den langsigtede 
fødevaresikkerhed og forhindre 
overproduktion

b) at øge konkurrenceevnen og styrke 
markedsorienteringen, herunder større 
fokus på forskning, teknologi og 
digitalisering

b) at forbedre den lokale, nationale 
og europæiske markedsorientering og øge 
den miljømæssige bæredygtighed og 
konkurrenceevnen på lang sigt, herunder 
større fokus på forskning, investeringer, 
teknologi og digitalisering i en cirkulær 
økonomi

c) at forbedre landbrugernes position i 
værdikæden

c) at forbedre landbrugernes position i 
værdikæden, herunder ved at fremme 
korte forsyningskæder

d) at bidrage til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer samt 
bæredygtig energi

d) at bidrage til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer, især ved at 
mindske drivhusgasemissionerne fra 
landbruget og fødevaresektoren 
betydeligt, bl.a. ved at øge fjernelsen af og 
bindingen af kulstof i jorden i 
overensstemmelse med Parisaftalen

e) at fremme bæredygtig udvikling og 
forvaltning af naturressourcerne såsom 
vand, jord og luft

e) at bidrage til beskyttelse og 
forbedring af luft- og vandkvaliteten, idet 
man reducerer brugen af pesticider og 
antibiotika og fremmer en mære 
bæredygtig brug af vand, og til beskyttelse 
og forbedring af jorden

f) at bidrage til beskyttelsen af 
biodiversitet, forbedre 
økosystemtjenesterne og bevare levesteder 
og landskaber

f) at forbedre økosystemtjenesterne, 
herunder i landdistrikterne, og standse og 
vende biodiversitetstab, herunder 
bestøvere at bidrage til opretholdelse, 
bevaring og forbedring af levesteder samt 
landbrugssystemer, arter og landskaber af 
høj naturværdi

g) at tiltrække unge landbrugere og 
fremme virksomhedsudviklingen i 
landdistrikterne

g) at tiltrække unge landbrugere og 
nyetablerede landbrugere, især i de mest 
affolkede områder, fremme ligestillingen 
mellem kønnene og fremme en bæredygtig 
virksomhedsudvikling i landdistrikterne

h) at fremme beskæftigelse, vækst, 
social inklusion og lokal udvikling i 
landdistrikterne, herunder bioøkonomien 
og bæredygtigt skovbrug

h) at fremme beskæftigelse, vækst, 
social inklusion, ligestilling mellem 
kønnene samt lokal og forretningsmæssig 
udvikling i landdistrikterne såsom områder 
med naturbetingede begrænsninger, 
herunder bæredygtig bioøkonomi, 
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cirkulær økonomi og bæredygtigt 
landbrug og skovbrug for at opnå social 
og territorial samhørighed

i) at forbedre det europæiske 
landbrugs reaktion på samfundets krav til 
fødevarer og sundhed, herunder kravene til 
sikre, nærende og bæredygtige fødevarer, 
madspild samt til dyrevelfærd.

i) at forbedre det europæiske 
landbrugs reaktion på samfundets krav til 
fødevarer og sundhed, herunder kravene til 
sikre, nærende og bæredygtige fødevarer, 
landbrug med lavt input og organisk 
landbrug, nedbringelse af madspild samt 
til forebyggelse af antimikrobiel resistens 
og forbedring af dyrevelfærd.

2. I forbindelse med opfyldelsen af 
disse specifikke målsætninger ved hjælp af 
EU-landbrugsstøtte sikrer medlemsstaterne 
forenkling og performance.

2. I forbindelse med opfyldelsen af 
disse specifikke målsætninger ved hjælp af 
EU-landbrugsstøtte sikrer medlemsstaterne 
forenkling og performance.

2a. Medlemsstaterne skal angive deres 
respektive bidrag til målene i denne 
artikel og foreslå nationale mål i 
overensstemmelse hermed. De generelle 
og specifikke mål, støtteforanstaltninger 
og nationale mål skal være i 
overensstemmelse med og supplere den 
lovgivning, der er fastsat i bilag XI. I 
overensstemmelse med den procedure, der 
er beskrevet i afsnit V, kapitel III, sikrer 
Kommissionen, at de interventioner og de 
respektive bidrag, der er planlagt af 
medlemsstaterne, er tilstrækkelige til at 
gøre det muligt at nå Unionens mål i den 
relevante lovgivning, der er fastsat i bilag 
XI.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7

Indikatorer Indikatorer

1. Opfyldelsen af målsætningerne i 
artikel 5 og 6, stk. 1, vurderes ved hjælp af 
fælles indikatorer vedrørende output, 
resultater og indvirkning. Det fælles sæt 

1. Opfyldelsen af målsætningerne i 
artikel 5 og 6, stk. 1, vurderes ved hjælp af 
fælles indikatorer vedrørende output, 
resultater og indvirkning. Det fælles sæt 
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indikatorer omfatter: indikatorer omfatter:

a) outputindikatorer vedrørende det 
realiserede output for de støttede 
interventioner

a) outputindikatorer vedrørende det 
realiserede output for de støttede 
interventioner

b) resultatindikatorer vedrørende de 
relevante specifikke målsætninger, som er 
brugt til fastlæggelsen af kvantificerede 
delmål og mål i forbindelse med de 
specifikke målsætninger i de strategiske 
planer og til vurdering af fremskridtene 
hen mod virkeliggørelse af målene. 
Indikatorerne vedrørende de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger kan omfatte 
interventioner, som er en del af relevante 
nationale miljø- og 
klimaplanlægningsinstrumenter, der 
udspringer af EU-lovgivning opført i bilag 
XI

b) resultatindikatorer vedrørende de 
relevante specifikke målsætninger, som er 
brugt til fastlæggelsen af kvantificerede 
delmål og mål i forbindelse med de 
specifikke målsætninger i de strategiske 
planer og til vurdering af fremskridtene 
hen mod virkeliggørelse af målene. 
Indikatorerne vedrørende de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger skal, hvor det 
er relevant, omfatte interventioner, som er 
en del af relevante nationale miljø- og 
klimaplanlægningsinstrumenter, der 
udspringer af EU-lovgivning opført i bilag 
XI

c) effektindikatorer vedrørende 
målsætningerne i artikel 5 og 6, stk. 1, som 
er brugt i forbindelse med de strategiske 
planer og den fælles landbrugspolitik.

c) effektindikatorer vedrørende 
målsætningerne i artikel 5 og 6, stk. 1, som 
er brugt til at understøtte fastsættelse af 
kvantificerede performancemål i 
forbindelse med de specifikke 
målsætninger i de strategiske planer og 
vurderingen af de fremskridt, der er gjort 
mod målene og den fælles 
landbrugspolitik.

De fælles output-, resultat- og 
effektindikatorer er fastsat i bilag I.

De fælles output-, resultat- og 
effektindikatorer er fastsat i bilag I.

2. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af bilag I med henblik på at 
tilpasse de fælles output-, resultat- og 
effektindikatorer, når der er gjort 
erfaringer med deres anvendelse, og, hvis 
det er nødvendigt, tilføje nye indikatorer.

2. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 om 
ændring af bilag I med henblik på at 
tilpasse de fælles output-, resultat- og 
effektindikatorer for at forbedre 
resultatrammen under afsnit VII, kapitel 
I, og for at tage hensyn til erfaringerne 
med deres anvendelse, og, hvis det er 
nødvendigt, ændre eller tilføje nye 
indikatorer.

2a. Kommissionen foretager en 
foreløbig vurdering af effektiviteten, 
relevansen, sammenhængen mellem 
output-, resultat- og effektindikatorerne i 
bilag I i samordning med vurderingen af 
resultaterne af den flerårige 
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evalueringsplan, jf. artikel 127. 
Resultaterne indgår i konsekvensanalysen 
og forslagene til den fælles 
landbrugspolitiks programmer, der 
forventes at begynde i 2028.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der integreres 
et kønsaspekt under både udarbejdelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
interventionerne med henblik på at 
fremme ligestilling mellem kønnene og 
bekæmpe kønsdiskrimination.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
Bæredygtig udvikling

De strategiske planers målsætninger skal 
forfølges i overensstemmelse med 
princippet om bæredygtig udvikling for at 
sikre bevarelse, beskyttelse og forbedring 
af miljøkvaliteten, jf. artikel 11 og artikel 
191, stk. 1, i TEUF, under hensyntagen til 
princippet om, at forureneren betaler. 
Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
sikre, at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer, 
biodiversitet, katastrofeforebyggelse og 
risikostyring prioriteres i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitiks specifikke 
målsætninger. Interventionerne 
planlægges og gennemføres i 
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overensstemmelse med princippet om 
sammenhæng i udviklingspolitikken, jf. 
artikel 208 i TEUF. Denne strategiske 
sammenhæng kontrolleres af 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den i afsnit V, kapitel III, beskrevne 
procedure.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9b
Overensstemmelse med Parisaftalen

1. Målsætningerne i de strategiske planer 
forfølges i henhold til Parisaftalen og med 
henblik på at nå aftalens globale 
målsætninger og de forpligtelser, der er 
beskrevet i Unionens og medlemsstaternes 
nationalt bestemte bidrag. 
2. Den fælles landbrugspolitik skal have 
til formål at mindske 
drivhusgasemissionerne fra landbrugs- og 
fødevaresektoren i EU med 30 % senest i 
2027. 
3. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik er i overensstemmelse 
med allerede fastlagte langsigtede 
nationale mål, der er fastsat i eller 
udspringer af den lovgivning, der er 
opført i bilag XI, og med de mål, der er 
fastsat i denne artikels stk. 2. 
4. Før Kommissionen godkender 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, sikrer den, at 
kombinationen af målene og 
foranstaltningerne i alle strategiske 
planer gør det muligt at opfylde de 
klimamålsætninger, der er fastlagt i 
denne artikel. 
5. For at fastholde lige vilkår i hele 
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Unionen sørger Kommissionen for, at de 
enkelte medlemsstater har vedtaget 
tilsvarende nationale klimamål og -
foranstaltninger. 

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Den fælles landbrugspolitiks globale 

dimension
1. I henhold til artikel 208 i TEUF skal 
Unionen og medlemsstaterne sikre, at 
målsætningerne for udviklingssamarbejde 
tages i betragtning i alle interventioner 
under den fælles landbrugspolitik og 
respektere retten til mad og retten til 
udvikling.
2. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik så vidt muligt bidrager til 
rettidig opnåelse af målene i 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling, 
navnlig SGD 2, SGD 10, SGD 12 og SGD 
13, og i Parisaftalen. Derfor skal 
interventioner under den fælles 
landbrugspolitik
i) bidrage til at udvikle et diversificeret og 
bæredygtigt landbrug og en holdbar 
agroøkologisk praksis i både Unionen og 
vores partnerlande 
ii) bidrage til at opretholde den genetiske 
diversitet for frø, dyrkede planter, 
opdrættede dyr og husdyr og beslægtede 
vilde arter i Unionen og vores 
partnerlande 
iii) bidrage til at udnytte det potentiale, 
der ligger i små landbrugsvirksomheder, 
navnlig hos kvindelige landbrugere, 
oprindelige folk, der beskæftiger sig med 
landbrugsproduktion, og kvægnomader i 
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både Unionen og vores partnerlande 
iv) bidrage til at udvikle lokale 
fødevaresystemer og nationale og 
regionale markeder i både Unionen og 
vores partnerlande med det mål at 
minimere afhængigheden af 
fødevareimport og afkorte 
fødevarekæderne 
v) afskaffe de former for handel, der 
fordrejer den globale samhandel på 
landbrugsmarkederne 
vi) fuldt ud integrere foranstaltninger til 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer 
vii) overholde princippet om "klima først, 
derefter handel". 
3. Opfyldelsen af kravene med hensyn til 
udviklingsvenlig politikkohærens i 
forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik vurderes regelmæssigt, 
bl.a. ved brug af data fra den 
overvågningsmekanisme, som der er 
fastsat bestemmelser om i artikel 119a. 
Kommissionen rapporterer til Rådet og 
Europa-Parlamentet om resultaterne af 
vurderingen og EU's politiske reaktion. 

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 Artikel 11

Princip og anvendelsesområde Princip og anvendelsesområde

1. Medlemsstaterne indarbejder i 
deres strategiske planer en række 
betingelser i henhold til hvilke, 
støttemodtagere pålægges en administrativ 
sanktion, hvis de modtager direkte 
betalinger i henhold til kapitel II i dette 
afsnit, eller årlige præmier i henhold til 
artikel 65, 66 og 67, og ikke opfylder de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav i 

1. Medlemsstaterne indarbejder i 
deres strategiske planer en række 
betingelser i henhold til hvilke, 
støttemodtagere, der modtager direkte 
betalinger i henhold til kapitel II og III i 
dette afsnit eller årlige præmier i henhold 
til artikel 65, 66 og 67, skal pålægges en 
administrativ sanktion, hvis de ikke, hvor 
det er relevant, opfylder de 
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henhold til EU-retten og normerne for god 
landbrugs- og miljømæssig stand fastsat i 
den strategiske plan, jf. bilag III, for så 
vidt angår følgende specifikke områder:

lovgivningsbestemte forvaltningskrav i 
henhold til EU-retten og normerne for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, jf. 
bilag III, som fastsat i den strategiske plan, 
for så vidt angår følgende specifikke 
områder:

a) klima og miljø a) klima og miljø, herunder vand, 
luft, jord, biodiversitet og 
økosystemtjenester

b) folkesundhed, dyresundhed og 
plantesundhed

b) folkesundhed, dyresundhed og 
plantesundhed

c) dyrevelfærd. c) dyrevelfærd.

2. De bestemmelser om administrative 
sanktioner, der skal indeholdes i de 
strategiske planer, skal opfylde kravene i 
afsnit IV, kapitel IV, i forordning (EU) 
[HzR].

2. De bestemmelser om et effektivt og 
afskrækkende system af administrative 
sanktioner, der skal indeholdes i de 
strategiske planer, skal opfylde kravene i 
afsnit IV, kapitel IV, i forordning (EU) 
[HzR].

3. Hvad angår de i bilag III 
omhandlede retsakter om de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, 
finder den gældende version anvendelse, 
og hvad angår direktiver desuden som 
gennemført af medlemsstaterne.

3. Hvad angår de i bilag III 
omhandlede retsakter om de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, 
finder den gældende version anvendelse, 
og hvad angår direktiver desuden som 
gennemført af medlemsstaterne.

4. I denne afdeling forstås ved 
"lovgivningsbestemt forvaltningskrav" 
("LF") hvert enkelt lovbestemt 
forvaltningskrav i henhold til EU-retten, jf. 
bilag III, i en given retsakt, som 
indholdsmæssigt adskiller sig fra andre 
krav i samme retsakt.

4. I denne afdeling forstås ved 
"lovgivningsbestemt forvaltningskrav" 
("LF") hvert enkelt lovbestemt 
forvaltningskrav i henhold til EU-retten, jf. 
bilag III, i en given retsakt, som 
indholdsmæssigt adskiller sig fra andre 
krav i samme retsakt.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 Artikel 12

Medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 
god landbrugs-og miljømæssig stand

Medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 
god landbrugs-og miljømæssig stand

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
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længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for støttemodtagere 
for god landbrugs- og miljømæssig stand i 
overensstemmelse med 
hovedmålsætningen for de enkelte 
standarder som omhandlet i bilag III, idet 
der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder 
jordbunds- og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger i 
samråd med relevante interessenter på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for støttemodtagere 
for god landbrugs- og miljømæssig stand i 
overensstemmelse med 
hovedmålsætningen for de enkelte 
standarder som omhandlet i bilag III, der 
skal være i overensstemmelse med og 
supplere lovgivningen som omhandlet i 
bilag XI. Medlemsstaterne tager hensyn til 
de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, med henblik på at nå de 
specifikke mål i artikel 6, stk. 1, litra d), 
e), f) og i), de eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

2. Hvad angår hovedmålsætningerne 
i bilag III kan medlemsstaterne fastsætte 
yderligere standarder i tillæg til disse. 
Medlemsstaterne fastsætter imidlertid ikke 
minimumsstandarder for andre 
hovedmålsætninger end de i bilag III 
fastsatte hovedmålsætninger.

2. Medlemsstaterne fastsætter ikke 
minimumsstandarder for andre 
hovedmålsætninger end de i bilag III 
fastsatte hovedmålsætninger. Hvad angår 
hovedmålsætningerne i bilag III kan 
medlemsstaterne ikke desto mindre 
fastsætte yderligere standarder i tillæg til 
disse.

2 a. Kommissionen vurderer den 
standard, medlemsstaterne har fastlagt 
efter proceduren i artikel 106, under 
hensyntagen til den påkrævede effektivitet 
af standarden og tilstedeværelsen af 
alternativer.

3. Medlemsstaterne opretter et system 
med henblik på at stille den i bilag III 
omhandlede database for 
bedriftsbæredygtighed i forbindelse med 
næringsstoffer, jf. kravene til indhold og 
funktionalitet beskrevet i bilaget, til 
rådighed for støttemodtagerne, som 
anvender dette værktøj.

3. Medlemsstaterne opretter et system 
med henblik på at stille den i bilag III 
omhandlede database for 
bedriftsbæredygtighed i forbindelse med 
næringsstoffer og inputreduktion, jf. 
kravene til indhold og funktionalitet 
beskrevet i bilaget, til rådighed for 
støttemodtagerne, som anvender dette 
værktøj. Kommissionen bør for at sikre en 
effektiv anvendelse og implementering af 
dette instrument tilvejebringe en passende 
overgangsperiode for medlemsstaterne.
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Kommissionen kan bistå medlemsstaterne 
ved udformningen af denne database og i 
forbindelse med den nødvendige lagring og 
krav til behandling af data.

Kommissionen kan bistå medlemsstaterne 
ved udformningen af denne database og i 
forbindelse med den nødvendige lagring og 
krav til behandling af data.

4. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår bestemmelserne om god landbrugs- 
og miljømæssig stand, herunder 
fastlæggelse af elementerne i metoden til 
bestemmelse af andelen af permanente 
græsarealer, referenceåret og 
omregningssatsen under normen for god 
landbrugs- og miljømæssig stand 1 
(GLM 1) som omhandlet i bilag III, 
formatet og de resterende mindstekrav til 
elementer og funktionaliteter i databasen 
for bedriftsbæredygtighed.

4. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår bestemmelserne om god landbrugs- 
og miljømæssig stand, herunder 
fastlæggelse af elementerne i metoden til 
bestemmelse af andelen af permanente 
græsarealer, formatet og de resterende 
mindstekrav til elementer og 
funktionaliteter i databasen for 
bedriftsbæredygtighed for næringsmidler 
og inputreduktion.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår bestemmelserne om god landbrugs- 
og miljømæssig stand i tilfælde af force 
majeure, herunder naturkatastrofer, 
epidemier og plantesygdomme.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 Artikel 13

Bedriftsrådgivningstjenester Bedriftsrådgivningstjenester

1. Medlemsstaterne indarbejder i 
deres strategiske planer en ordning om 
rådgivning af landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, med 
henblik på rådgivning om arealforvaltning 
og bedriftsforvaltning 
("bedriftsrådgivningstjenester").

1. Medlemsstaterne indarbejder i 
deres strategiske planer en ordning om 
rådgivning af landbrugere og andre 
modtagere af EU-landbrugsstøtte, med 
henblik på rådgivning om arealforvaltning 
og bedriftsforvaltning, herunder, hvor det 
er relevant, for skovejere 
("bedriftsrådgivningstjenester").

2. Bedriftsrådgivningstjenesterne 2. Bedriftsrådgivningstjenesterne 
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dækker den økonomiske, miljømæssige og 
sociale dimension og bidrager med 
ajourført teknologisk og videnskabelig 
viden, der er fremskaffet på baggrund af 
forskning og innovation. De integreres i de 
indbyrdes forbundne tjenester inden for 
landbrugsrådgivning, forskning, 
landbrugsorganisationer og andre relevante 
interessenter, der udgør de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS").

dækker den økonomiske, miljømæssige og 
sociale dimension og fremmer erhvervelse 
af kvalifikationer og viden, der er 
nødvendig for bæredygtig produktion med 
lavt input, idet der anvendes ajourført 
teknologisk og videnskabelig viden, der er 
fremskaffet på baggrund af forskning og 
innovation. De integreres i de indbyrdes 
forbundne tjenester inden for 
landbrugsrådgivning, forskning, 
landbrugsorganisationer og andre relevante 
interessenter, der udgør de 
landbrugsfaglige viden- og 
innovationsnetværk ("AKIS").

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
bedriftsrådgivning, der ydes, er upartisk, 
og at konsulenterne ikke er involveret i 
interessekonflikter.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
bedriftsrådgivning, der ydes, er upartisk, 
og at konsulenterne ikke er involveret i 
interessekonflikter, samt at 
bedriftsrådgivningstjenesterne tilpasses 
bedrifternes diversitet og 
produktionsmetoder.

3a. Kommissionen fastlægger 
minimumsstandarder for 
bedriftsrådgivningstjenester med hensyn 
til den ydede rådgivnings kvalitet, 
uafhængighed og geografiske dækning.

4. Bedriftsrådgivningstjenesterne 
dækker mindst følgende:

4. Bedriftsrådgivningstjenesterne 
dækker mindst følgende:

a) alle krav, betingelser og 
forvaltningsforpligtelser, som gælder for 
landbrugere og andre støttemodtagere, der 
er fastsat i de strategiske planer, herunder 
krav og standarder under konditionalitet og 
betingelser for støtteordninger samt 
oplysninger om finansielle instrumenter og 
forretningsplaner udarbejdet i henhold til 
de strategiske planer

a) alle krav, betingelser og 
forvaltningsforpligtelser, som gælder for 
landbrugere og andre støttemodtagere, der 
er fastsat i de strategiske planer, herunder 
krav og standarder under konditionalitet og 
betingelser for støtteordninger samt 
oplysninger om finansielle instrumenter og 
forretningsplaner udarbejdet i henhold til 
de strategiske planer

b) de krav, der er fastsat af 
medlemsstaterne til gennemførelse af 
direktiv 2000/60/EF, direktiv 92/43/EØF, 
direktiv 2009/147/EF, direktiv 
2008/50/EC, direktiv (EU) 2016/2284, 
forordning (EU) 2016/2031, forordning 
(EU) 2016/429, artikel 55 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1107/200930 og direktiv 2009/128/EF

b) de krav, der er fastsat af 
medlemsstaterne til gennemførelse af 
direktiv 2000/60/EF, direktiv 92/43/EØF, 
direktiv 2009/147/EF, direktiv 
2008/50/EC, direktiv (EU) 2016/2284, 
forordning (EU) 2016/2031, 
gennemførelse af forordning (EU) 
2013/485, 2018/783, 2018/784 og 
2018/785, forordning (EU) 2016/429, 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
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(EF) nr. 1107/200930, direktiv 
2009/128/EF, direktiv 98/58/EF, direktiv 
1999/74/EF, direktiv 2007/43/EF, direktiv 
2008/119/EF, direktiv 2008/120/EF, 
forordning (EF) 2008/543 og forordning 
(EF) nr. 1/2005, samtidig med at 
omstillingen til agro-økologiske metoder 
tilskyndes;
ba) overgang til og bevarelse af agro-
økologiske metoder, herunder 
skovlandbrug
bb) det i artikel 12, stk. 3, nævnte 
bedriftsbæredygtighedsinstrument for 
næringsstoffer og inputreduktion.

c) driftsmetoder i landbruget, der 
forebygger udviklingen af antimikrobiel 
resistens som omhandlet i meddelelsen "En 
europæisk One Health-handlingsplan mod 
antimikrobiel resistens”31 

c) driftsmetoder i landbruget, der 
forebygger udviklingen af antimikrobiel 
resistens som omhandlet i meddelelsen "En 
europæisk One Health-handlingsplan mod 
antimikrobiel resistens"31 

d) risikostyring som omhandlet i 
artikel 70

d) risikostyring som omhandlet i 
artikel 70

e) støtte til innovation, navnlig til 
forberedelse og gennemførelse af projekter 
i de operationelle grupper inden for 
rammerne af Det Europæiske 
Innovationspartnerskab om et Produktivt 
og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i 
artikel 114

e) støtte til innovation, navnlig til 
forberedelse og gennemførelse af projekter 
i de operationelle grupper inden for 
rammerne af Det Europæiske 
Innovationspartnerskab om et Produktivt 
og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i 
artikel 114

f) udvikling af digitale teknologier i 
landbruget og landdistrikterne som 
omhandlet i artikel 102, litra b).

f) udvikling af digitale teknologier i 
landbruget og landdistrikterne som 
omhandlet i artikel 102, litra b).

fa) støtte og bistand til unge 
landbrugere og nytilkomne landbrugere i 
de første fem år efter lanceringen af deres 
virksomhed
fb) oprettelse og udvikling af 
producentorganisationer.

______________________ ______________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 
oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 
oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 
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1) 1)

______________________ ______________________
31 "En europæisk One Health-
handlingsplan mod antimikrobiel resistens" 
(COM(2017) 339 final).

31 "En europæisk One Health-
handlingsplan mod antimikrobiel resistens" 
(COM(2017) 339 final).

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Titel 3 – kapitel 1 – sektion 3 a (ny) – Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afdeling 3a
Økologisk landbrug

Artikel 13a
Økologisk landbrug

Økologisk landbrug som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/8481a er et 
certificeret landbrugssystem, som kan 
bidrage til flere specifikke mål under den 
fælles landbrugspolitik som fastlagt i 
artikel 6, stk. 1, i denne forordning. I lyset 
af fordelene ved økologisk landbrug samt 
den voksende efterspørgsel efter det, som 
fortsat overstiger produktionsstigningen, 
vurderer medlemsstaterne den støtte, som 
er nødvendig til landbrugsjord, som 
forvaltes under en økologisk certificering. 
Medlemsstaterne indarbejder i deres 
strategiplaner under den fælles 
landbrugspolitik en analyse af den 
økologiske sektors produktion, af den 
forventede efterspørgsel og af dens 
potentiale med hensyn til at opfylde 
målene i den fælles landbrugspolitik, og 
opstiller mål for at øge andelen af 
landbrugsjord under økologisk 
forvaltning samt udvikle hele den 
økologiske forsyningskæde. Baseret på 
denne vurdering fastlægger 
medlemsstaterne et hensigtsmæssigt 
støtteniveau til økologisk omlægning og 
vedligeholdelse, enten gennem 
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landbrugsudviklingsforanstaltninger i 
artikel 65 eller gennem økoordninger i 
artikel 28 eller gennem en kombination af 
de to, og bør sikre, at de tildelte budgetter 
passer til den forventede vækst inden for 
økologisk produktion.
___________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 
om økologisk produktion og mærkning af 
økologiske produkter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 
(EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1)

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 Artikel 14

Interventionstyper med direkte betalinger Interventionstyper med direkte betalinger

1. Interventionstyperne i dette kapitel 
kan indebære såvel afkoblede som koblede 
direkte betalinger.

1. Interventionstyperne i dette kapitel 
kan indebære såvel afkoblede som koblede 
direkte betalinger.

2. Afkoblede direkte betalinger 
omfatter: 

2. Afkoblede direkte betalinger 
omfatter: 

a) grundlæggende indkomststøtte med 
henblik på bæredygtighed

a) grundlæggende indkomststøtte med 
henblik på bæredygtighed

b) supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed

b) supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed

c) supplerende indkomststøtte til unge 
landbrugere

c) supplerende indkomststøtte til unge 
landbrugere

d) ordninger til gavn for klimaet og 
miljøet.

d) ordninger til gavn for klimaet og 
miljøet.

3. Koblede direkte betalinger 
omfatter:

3. Koblede direkte betalinger 
omfatter:

a) koblet indkomststøtte a) koblet indkomststøtte

b) afgrødespecifik betaling for 
bomuld.

b) afgrødespecifik betaling for 
bomuld.
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 a
Følgende kategorier af støttemodtagere er 
ikke berettiget til indkomststøtte gennem 
EGFL:
a) nationale eller regionale politikere eller 
embedsmænd med direkte eller indirekte 
ansvar for planlægning, forvaltning eller 
overvågning af støtte under den fælles 
landbrugspolitik
b) familiemedlemmer til de i litra a) 
nævnte personers ledelse

Begrundelse

I lyset af de udbredte problemer med interessekonflikter er det ikke ønskeligt, at 
landbrugsministre, funktionærer, medlemmer af parlamenternes landbrugsudvalg eller deres 
familier træffer beslutninger om indkomststøtte.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 Artikel 15

Nedsættelse af betalinger Nedsættelse af betalinger

1. Medlemsstaterne nedsætter beløbet 
for de direkte betalinger, der ydes til 
landbrugere i henhold til dette kapitel for et 
givet kalenderår, og som overstiger 
60 000 EUR, således:

1. Medlemsstaterne begrænser 
beløbet for de direkte betalinger, der ydes 
til landbrugere i henhold til dette kapitel 
for et givet kalenderår, til 80 000 EUR.

a) med mindst 25 % for tranchen 
mellem 60 000 EUR og 75 000 EUR 
b) med mindst 50 % for tranchen 
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mellem 75 000 EUR og 90 000 EUR 
c) med mindst 75 % for tranchen 
mellem 90 000 EUR og 100 000 EUR
d) med 100 % for det beløb, der 
overstiger 100 000 EUR.
2. Inden medlemsstaterne anvender 
stk. 1, trækker de følgende fra beløbet for 
de direkte betalinger, der ydes til en 
landbruger i henhold til dette kapitel for et 
givet kalenderår:

2. Inden medlemsstaterne anvender 
stk. 1, trækker de betalingerne til klima- 
og miljøordningerne i henhold til 
artikel 28 fra beløbet for de direkte 
betalinger, der ydes til en landbruger i 
henhold til dette kapitel for et givet 
kalenderår

a) lønninger knyttet til en 
landbrugsaktivitet, som landbrugeren har 
anmeldt, inkl. skatter og 
arbejdsmarkedsbidrag, og
b) de tilsvarende omkostninger til 
almindelig og ulønnet arbejdskraft knyttet 
til en landbrugsaktivitet, der udføres af 
personer, som arbejder på den 
pågældende bedrift, men som ikke får løn 
herfor, eller som får mindre i løn end den 
godtgørelse, der normalt betales for de 
pågældende tjenesteydelser, men som får 
andel i bedriftens økonomiske resultat.
Ved beregningen af de i litra a) og b) 
omhandlede beløb anvender 
medlemsstaterne den gennemsnitlige 
standardløn knyttet til en 
landbrugsaktivitet på nationalt eller 
regionalt plan ganget med antal årsværk 
opgivet af den pågældende landbruger. 
3. Det anslåede resultat af 
nedsættelsen af betalinger bidrager i stedet 
primært til finansieringen af supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed og derefter til andre 
interventioner med afkoblede direkte 
betalinger.

3. Det anslåede resultat af 
nedsættelsen af betalinger bidrager i stedet 
primært til finansieringen af klima- og 
miljøordninger og derefter til 
interventionskategorier inden for 
rammerne af ELFUL som fastlagt i 
kapitel IV ved hjælp af en overførsel. En 
sådan overførsel til ELFUL fremgår af de 
finansielle tabeller i den strategiske plan 
og kan revideres i 2023, jf. artikel 90. Den 
er ikke underlagt 
maksimumsbegrænsningerne for 
overførsel af midler fra EGFL til ELFUL, 
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jf. artikel 90.
Medlemsstaterne kan også anvende hele 
eller en del af resultatet til finansiering af 
interventionstyper under ELFUL, jf. 
kapitel IV, i form af overførsler. En sådan 
overførsel til ELFUL fremgår af de 
finansielle tabeller i den strategiske plan 
og kan revideres i 2023, jf. artikel 90. Den 
er ikke underlagt 
maksimumsbegrænsningerne for 
overførsel af midler fra EGFL til ELFUL, 
jf. artikel 90.

Medlemsstaterne kan også anvende hele 
eller en del af resultatet til finansiering af 
supplerende omfordelingsindkomststøtte 
med henblik på bæredygtighed eller til 
andre interventioner, der hører til 
afkoblede direkte betalinger.

4. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår fastlæggelsen af et harmoniseret 
grundlag for beregningen af nedsættelse af 
betalinger som omhandlet i stk. 1 med 
henblik på at sikre en korrekt fordeling af 
midlerne til de berettigede støttemodtagere.

4. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår fastlæggelsen af et harmoniseret 
grundlag for beregningen af nedsættelse af 
betalinger som omhandlet i stk. 1 med 
henblik på at sikre en korrekt fordeling af 
midlerne til de berettigede støttemodtagere.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Støtten i dette afsnit må under 
ingen omstændigheder være til fordel for 
produktionssystemer med en negativ 
indvirkning på miljøet eller tredjelande 
eller gå imod overholdelsen af de 
retsakter, som der henvises til i bilag XI.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Støtten i dette afsnit må ikke 
anvendes til at medfinansiere 
investeringer i koncentrerede 
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dyrefodringsoperationer.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten kan beslutte at 
differentiere beløbet for den 
grundlæggende indkomststøtte pr. hektar 
for forskellige grupper af områder, der 
har socioøkonomiske eller agronomiske 
forhold, der ligner hinanden.

udgår

Begrundelse

Vi ønsker en retfærdig fælles landbrugspolitik i og mellem medlemsstaterne. Trods 
formuleringen giver dette punkt medlemsstaterne mulighed for fortsat at være forudindtagede 
over for dyrkning af afgrøder i lavlandet, mens forskelsbehandling af aktive landbrugere, som 
leverer offentlige goder under til tider strenge betingelser i højlandsområder til græsning 
eller blandet brug, ofte hænger sammen med landbrug af høj naturværdi.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 Artikel 20

Værdien af betalingsrettigheder og 
konvergens

Værdien af betalingsrettigheder og 
konvergens

1. Medlemsstaterne fastsætter 
enhedsværdien af betalingsrettigheder før 
konvergens i henhold til denne artikel ved 
at justere værdien af betalingsrettighederne 
proportionelt med deres værdi som fastsat i 
henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 
for ansøgningsåret 2020 og den forbundne 
betaling for praksis i landbruget, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, jf. afsnit III, 
kapitel III, i nævnte forordning for 
ansøgningsåret 2020.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
enhedsværdien af betalingsrettigheder før 
konvergens i henhold til denne artikel ved 
at justere værdien af betalingsrettighederne 
proportionelt med deres værdi som fastsat i 
henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 
for ansøgningsåret 2020 og den forbundne 
betaling for praksis i landbruget, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, jf. afsnit III, 
kapitel III, i nævnte forordning for 
ansøgningsåret 2020.
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2. Medlemsstaterne kan beslutte at 
differentiere værdien af 
betalingsrettigheder i henhold til artikel 18, 
stk. 2.

2. Medlemsstaterne kan beslutte at 
differentiere værdien af 
betalingsrettigheder i henhold til artikel 18, 
stk. 2.

3. Senest inden ansøgningsåret 2026 
fastsætter hver medlemsstat et 
maksimumsniveau for værdien af 
betalingsrettigheder for medlemsstaten 
eller for hver gruppe af områder, jf. artikel 
18, stk. 2.

3. Senest inden ansøgningsåret 2026 
fastsætter hver medlemsstat et 
maksimumsniveau for værdien af 
betalingsrettigheder for medlemsstaten 
eller for hver gruppe af områder, jf. artikel 
18, stk. 2.

4. Hvis værdien af 
betalingsrettigheder som fastsat i henhold 
til stk. 2 ikke er ens i en medlemsstat eller 
inden for en gruppe af områder, jf. artikel 
18, stk. 2, sikrer medlemsstaten 
konvergens af værdien af 
betalingsrettigheder hen mod en ens 
enhedsværdi senest inden ansøgningsåret 
2026.

4. Hvis værdien af 
betalingsrettigheder som fastsat i henhold 
til stk. 2 ikke er ens i en medlemsstat eller 
inden for en gruppe af områder, jf. artikel 
18, stk. 2, sikrer medlemsstaten 
konvergens af værdien af 
betalingsrettigheder hen mod en ens 
enhedsværdi senest inden ansøgningsåret 
2026.

5. Med henblik på stk. 4 sikrer 
medlemsstaterne senest for ansøgningsåret 
2026, at alle betalingsrettigheder har en 
værdi på mindst 75 % af det 
gennemsnitlige fastlagte enhedsbeløb for 
grundlæggende indkomststøtte for 
ansøgningsåret 2026 som fastsat i de 
strategiske planer, der fremsendes i 
henhold til artikel 106, stk. 1, for 
medlemsstaten eller for gruppen af 
områder, jf. artikel 18, stk. 2.

5. Med henblik på stk. 4 sikrer 
medlemsstaterne senest for ansøgningsåret 
2026, at alle betalingsrettigheder har en 
værdi på mindst 75 % af det 
gennemsnitlige fastlagte enhedsbeløb for 
grundlæggende indkomststøtte for 
ansøgningsåret 2026 som fastsat i de 
strategiske planer, der fremsendes i 
henhold til artikel 106, stk. 1, for 
medlemsstaten eller for gruppen af 
områder, jf. artikel 18, stk. 2.

6. Medlemsstaterne finansierer den 
stigning i værdien af betalingsrettigheder, 
der er nødvendig for at overholde 
bestemmelserne i stk. 4 og 5, ved hjælp af 
det resultat, der fremkommer ved 
anvendelsen af stk. 3, og, hvor det er 
nødvendigt, ved at reducere forskellen 
mellem enhedsværdien for 
betalingsrettigheder som fastsat i henhold 
til stk. 1 og det gennemsnitlige fastlagte 
enhedsbeløb for grundlæggende 
indkomststøtte for ansøgningsåret 2026 
som fastsat i de strategiske planer, der 
fremsendes i henhold til artikel 106, stk. 1, 
for medlemsstaten eller for gruppen af 
områder, jf. artikel 18, stk. 2.

6. Medlemsstaterne finansierer den 
stigning i værdien af betalingsrettigheder, 
der er nødvendig for at overholde 
bestemmelserne i stk. 4 og 5, ved hjælp af 
det resultat, der fremkommer ved 
anvendelsen af stk. 3, og, hvor det er 
nødvendigt, ved at reducere forskellen 
mellem enhedsværdien for 
betalingsrettigheder som fastsat i henhold 
til stk. 1 og det gennemsnitlige fastlagte 
enhedsbeløb for grundlæggende 
indkomststøtte for ansøgningsåret 2026 
som fastsat i de strategiske planer, der 
fremsendes i henhold til artikel 106, stk. 1, 
for medlemsstaten eller for gruppen af 
områder, jf. artikel 18, stk. 2.

Medlemsstaterne kan beslutte at anvende Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
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nedsættelsen på alle eller en del af 
betalingsrettighederne med en værdi, der 
fastsættes i henhold til stk. 1, og som 
overstiger det gennemsnitlige fastlagte 
enhedsbeløb for grundlæggende 
indkomststøtte for ansøgningsåret 2026 
som fastsat i de strategiske planer, der 
fremsendes i henhold til artikel 106, stk. 1, 
for medlemsstaten eller for gruppen af 
områder, jf. artikel 18, stk. 2.

nedsættelsen på alle eller en del af 
betalingsrettighederne med en værdi, der 
fastsættes i henhold til stk. 1, og som 
overstiger det gennemsnitlige fastlagte 
enhedsbeløb for grundlæggende 
indkomststøtte for ansøgningsåret 2026 
som fastsat i de strategiske planer, der 
fremsendes i henhold til artikel 106, stk. 1, 
for medlemsstaten eller for gruppen af 
områder, jf. artikel 18, stk. 2.

7. Nedsættelserne som omhandlet i 
stk. 6 fastsættes på grundlag af objektive 
og ikkediskriminerende kriterier. Med 
forbehold af den minimumssats, der er 
fastsat i henhold til stk. 5, kan sådanne 
kriterier omfatte et maksimum for 
nedsættelsen, der for sin del ikke må være 
lavere end 30 %.

7. Nedsættelserne som omhandlet i 
stk. 6 fastsættes på grundlag af objektive 
og ikkediskriminerende kriterier. Med 
forbehold af den minimumssats, der er 
fastsat i henhold til stk. 5, kan sådanne 
kriterier omfatte et maksimum for 
nedsættelsen, der for sin del ikke må være 
lavere end 30 %.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I de tilfælde, som fremgår af 
litra a) og b), kan medlemsstaterne 
prioritere kvinder for at opfylde målene i 
artikel 6, stk. 1, litra h).

Begrundelse

Kvinders øgede deltagelse i økonomiske aktiviteter skal fremmes som led i de specifikke mål, 
som anvendes til at nå de generelle mål.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 Artikel 26

Supplerende omfordelingsindkomststøtte Supplerende omfordelingsindkomststøtte 
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med henblik på bæredygtighed med henblik på bæredygtighed

1. Medlemsstaterne yder supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed 
("omfordelingsindkomststøtte") på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne yder supplerende 
omfordelingsindkomststøtte med henblik 
på bæredygtighed 
("omfordelingsindkomststøtte") på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

2. Medlemsstaterne sikrer 
omfordelingen af støtte fra større til mindre 
eller mellemstore bedrifter, idet de yder 
omfordelingsindkomststøtte i form af en 
årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget 
hektar til landbrugere, som har ret til en 
betaling i henhold til bestemmelserne om 
grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i artikel 17.

2. Medlemsstaterne sikrer 
omfordelingen af støtte fra større til mindre 
eller mellemstore bedrifter, idet de yder 
omfordelingsindkomststøtte i form af en 
årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget 
hektar til landbrugere, som har ret til en 
betaling i henhold til bestemmelserne om 
grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i artikel 17.

3. Medlemsstaterne fastsætter et beløb 
pr. hektar eller forskellige beløb for 
forskellige intervaller af hektarer samt det 
maksimale antal hektarer pr. landbruger, 
som der kan ydes 
omfordelingsindkomststøtte til.

3. Medlemsstaterne fastsætter et beløb 
pr. hektar eller forskellige beløb for 
forskellige intervaller af hektarer samt det 
maksimale antal hektarer pr. landbruger, 
som der kan ydes 
omfordelingsindkomststøtte til.

4. Det beløb pr. hektar, der er planlagt 
for et givet ansøgningsår, må ikke 
overstige det nationale gennemsnitlige 
beløb for direkte betalinger pr. hektar.

4. Det beløb pr. hektar, der er planlagt 
for et givet ansøgningsår, må ikke 
overstige det nationale gennemsnitlige 
beløb for direkte betalinger pr. hektar.

5. Det nationale gennemsnitlige beløb 
for direkte betalinger pr. hektar defineres 
som forholdet mellem det nationale loft for 
direkte betalinger for et givet ansøgningsår 
som fastsat i bilag IV og de samlede 
planlagte output for grundlæggende 
indkomststøtte for det pågældende 
ansøgningsår, udtrykt i antal hektarer.

5. Det nationale gennemsnitlige beløb 
for direkte betalinger pr. hektar defineres 
som forholdet mellem det nationale loft for 
direkte betalinger for et givet ansøgningsår 
som fastsat i bilag IV og de samlede 
planlagte output for grundlæggende 
indkomststøtte for det pågældende 
ansøgningsår, udtrykt i antal hektarer.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som en del af forpligtelsen til at 
bidrage til den specifikke målsætning om 
"at tiltrække unge landbrugere og fremme 

2. Som en del af forpligtelsen til at 
bidrage til den specifikke målsætning om 
"at tiltrække unge landbrugere" som 
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virksomhedsudviklingen i 
landdistrikterne" som omhandlet i artikel 
6, stk. 1, litra g), og afsætte mindst 2 % af 
deres tildelinger til direkte betalinger til 
denne målsætning i overensstemmelse med 
artikel 86, stk. 4, kan medlemsstaterne yde 
supplerende indkomststøtte til unge 
landbrugere, som for nylig har etableret en 
bedrift for første gang, og som har ret til 
en betaling i henhold til bestemmelserne 
om grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i artikel 17.

omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra g), og 
afsætte mindst 4 % af deres tildelinger til 
direkte betalinger til denne målsætning i 
overensstemmelse med artikel 86, stk. 4, 
kan medlemsstaterne yde supplerende 
indkomststøtte til unge landbrugere, som 
har ret til en betaling i henhold til 
bestemmelserne om grundlæggende 
indkomststøtte som omhandlet i artikel 17, 
og som etablerer sig for første gang, eller 
som har etableret sig inden for de fem år, 
der går forud for den første forelæggelse 
af ansøgning om betaling for unge 
landbrugere, under forudsætning af at 
disse betalinger bruges til bæredygtig 
produktion, og at indtægterne/de 
finansielle aktiver ikke overskrider 
tærsklen i artikel 15.

Uanset ovennævnte bestemmelser kan 
unge landbrugere, som i det sidste 
ansøgningsår i medfør af forordning (EU) 
1307/2013 har modtaget støtte i henhold 
til artikel 50 i nævnte forordning, 
modtage støtte i henhold til nærværende 
artikel for et samlet maksimalt tidsrum i 
henhold til stk. 3 i nærværende artikel. 

Begrundelse

Unge landbrugere, der ikke har behov for penge eller bruger dem med henblik på 
intensivering, der er i strid med målene i artikel 5 og 6, modtager ikke skatteyderpenge.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 Artikel 28

Ordninger til gavn for klimaet og miljøet Ordninger til gavn for klimaet og miljøet

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
frivillige ordninger til gavn for klimaet og 
miljøet ("økoordningerne") på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 

1. Medlemsstaterne indfører og yder 
støtte og afsætter en finansiel andel på 
mindst 30 % af deres respektive nationale 
tildeling som fastlagt i bilag IV til 
frivillige ordninger til gavn for klimaet og 
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planer under den fælles landbrugspolitik. miljøet ("økoordningerne") på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte til egentlige 
landbrugere, der forpligter sig til på 
støtteberettigede hektarer at anvende en 
praksis, der er til gavn for klimaet og 
miljøet.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte til egentlige 
landbrugere eller grupper af landbrugere, 
der forpligter sig til på støtteberettigede 
hektarer at anvende, fastholde og fremme 
en praksis og systemer, der er til gavn for 
klimaet og miljøet.

3. Medlemsstaterne opstiller til dette 
formål en liste over praksis i landbruget, 
der er til gavn for klimaet og miljøet.

3. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 138 til supplering af denne 
forordning ved at udarbejde en liste over 
praksis i landbruget, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, under hensyntagen til 
betingelserne i denne artikels stk. 4.
Medlemsstaterne udarbejder supplerende 
nationale lister over praksis i landbruget, 
der er til gavn for klimaet og miljøet ved 
at udvælge fra EU-listen omhandlet i 
første afsnit. Medlemsstaterne skal 
prioritere ordninger, som medfører 
fordele, fremmer synergier og fremhæver 
en integreret tilgang.
Kommissionen giver sammen med de 
europæiske og nationale netværk 
vedrørende den fælles landbrugspolitik 
den nødvendige rådgivning som fastsat i 
artikel 113 til medlemsstaterne, når de 
udarbejder de nationale lister, for at 
fremme udveksling af bedste praksis, 
forbedre videngrundlaget og løsninger til 
at opfylde de specifikke miljø- og 
klimarelaterede mål, som er fastlagt i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f). Der 
fokuseres navnlig på eventuel overlapning 
af foranstaltninger og ordninger, som er 
skræddersyet til bestemte lokale, regionale 
eller nationale og/eller miljømæssige 
sammenhænge eller begrænsninger.
I behørigt begrundede tilfælde kan 
supplerede ordninger, der ikke er opført 
på EU-listen, optages på de nationale 
lister med Kommissionens godkendelse i 
overensstemmelse med proceduren i 
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artikel 106 og 107.
Ved udarbejdelsen af listerne sikrer 
Kommissionen og medlemsstaterne i den 
proces, der er omhandlet i afsnit V, 
kapitel III, at listerne udarbejdes ved en 
fælles indsats mellem landbrugs- og 
miljømyndigheder i samråd med 
eksperter.
Kommissionen skal hvert (andet) år 
vurdere de nationale lister under 
hensyntagen til den nødvendige 
effektivitet, eksistensen af alternativer og 
bidraget fra ordningerne til de specifikke 
miljø- og klimarelaterede mål, der er 
fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f). 
Vurderingerne offentliggøres, og i tilfælde 
af utilstrækkelige/negative vurderinger 
foreslår medlemsstaterne ændrede 
nationale lister og ordninger i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 107.

4. Disse praksisser skal opfylde en 
eller flere af de specifikke målsætninger 
for klima og miljø, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f).

4. Disse praksisser skal opfylde en 
eller flere af de specifikke målsætninger 
for klima og miljø, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), og hvad 
angår målsætning f) skal der tages 
behørigt hensyn til Landbrug af høj 
natur- og landskabsværdi og Natura 
2000-landbrug.

5. Til denne interventionstype yder 
medlemsstaterne kun betalinger, som 
dækker forpligtelser, der:

5. Til denne interventionstype yder 
medlemsstaterne kun betalinger, som 
dækker forpligtelser, der:

a) går ud over de relevante 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
de normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM"), der er fastsat 
i kapitel I, afdeling 2, i dette afsnit

a) går ud over de relevante 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
de normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM"), der er fastsat 
i kapitel I, afdeling 2, i dette afsnit og i 
bilag III

b) går ud over minimumskravene til 
brug af gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
obligatoriske krav indført under EU-retten

b) går ud over minimumskravene til 
brug af gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
obligatoriske krav indført under EU-retten

c) går ud over de betingelser for 
bevarelse af et landbrugsareal, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 

c) går ud over de betingelser for 
bevarelse af et landbrugsareal, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 
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stk. 1, litra a) stk. 1, litra a)

d) er forskellig fra de forpligtelser, for 
hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 
65.

d) er forskellig fra eller supplerer de 
forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i 
henhold til artikel 65.

6. Støtten til økoordningerne ydes i 
form af en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar og ydes enten:

6. Støtten til økoordningerne ydes i 
form af en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar eller pr. bedrift og ydes enten

a) som betalinger ud over 
grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i underafdeling 2 i denne 
afdeling eller eller

a) som betalinger ud over 
grundlæggende indkomststøtte som 
omhandlet i underafdeling 2 i denne 
afdeling eller 

b) som betalinger, der kompenserer 
støttemodtagerne for alle eller dele af de 
ekstraomkostninger, de har afholdt, og tabt 
indkomst som følge af forpligtelsen, som 
fastsat i artikel 65. 

b) som betalinger, der kompenserer 
støttemodtagerne for alle eller dele af de 
ekstraomkostninger, de har afholdt, og tabt 
indkomst som følge af forpligtelsen, som 
fastsat i artikel 65. 

6a. Medlemsstaterne kan stille krav 
om obligatorisk deltagelse i bestemte 
økoordninger i områder med stor 
naturværdi, eller hvor det er behørigt 
begrundet med henblik på at opfylde en 
eller flere af de specifikke målsætninger 
for klima og miljø, der er omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f).
6b. Medlemsstaterne udelukker 
økoordninger fra en potentiel reduktion af 
betalinger som fastsat i artikel 15 eller det 
maksimale finansieringsniveau.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
interventionerne i denne artikel er i 
overensstemmelse med den støtte, der ydes 
i henhold til artikel 65.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
interventionerne i denne artikel er i 
overensstemmelse med den støtte, der ydes 
i henhold til artikel 65.

8. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning med 
yderligere bestemmelser om 
økoordningerne.

8. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning med 
yderligere bestemmelser om 
økoordningerne.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 28 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Naturbetingede eller andre 

områdespecifikke begrænsninger
1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, 
og som yderligere præciseret i de 
strategiske planer med henblik på at 
bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, 
stk. 1, omhandlede specifikke 
målsætninger.
2. Disse betalinger ydes til egentlige 
landbrugere for arealer, der er udpeget i 
medfør af artikel 32 i forordning (EU) nr. 
1305/2013.
3. Medlemsstaterne yder kun betalinger 
under denne interventionstype med 
henblik på at kompensere støttemodtagere 
for alle eller dele af de 
ekstraomkostninger, de har afholdt, og 
tabt indkomst relateret til naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 
begrænsninger i det berørte område.
4. Ekstraomkostninger og indkomsttab 
som omhandlet i stk. 3 beregnes for så 
vidt angår naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger 
sammenlignet med områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger.
5. Betalinger ydes årligt pr. hektar.
6. For interventionerne i henhold til 
denne artikel fastsætter medlemsstaterne 
en minimal og maksimal procentdel for 
EGFL's samlede andel. Udgifterne i faste 
priser må ikke afvige med mere end 20 % 
fra udgifterne i henhold til artikel 31 i 
forordning (EU) nr. 1305/2013.

Begrundelse

Når denne artikel flyttes til første søjle, frigøres der flere penge i anden søjle til miljø- og 
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klimaforanstaltninger.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Koblet indkomststøtte ydes i form 
af en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar eller dyr.

3. Koblet indkomststøtte ydes i form 
af en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar eller dyr, som kan begrænses af 
medlemsstaterne for at sikre bedre 
distribution af støtten.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I overensstemmelse med kapitel III 
i afsnit V skal Kommissionen sikre, at 
koblet støtte til husdyrbedrifter kun 
tildeles de bedrifter, der holder sig under 
en fastsat maksimal belægningsgrad for et 
givent vandområdedistrikt som defineret i 
direktiv 2000/60/EF. 
 
 

Begrundelse

Eftersom koblet støtte ofte støtter intensiv husdyrproduktion i form af kød og mejeriprodukter, 
og for at afhjælpe de negative virkninger af overproduktion, navnlig på klimaet, men også på 
landbrugsindkomster, tildeles støtten kun til bedrifter, der ikke overstiger belægningsgrader, 
og som hjælper landbrugere med at overgå til mere diversificerede produktionsmodeller. 
Denne beskyttelsesforanstaltning sigter også efter at undgå overproduktion. De maksimale 
belægningsgrader kan skræddersys til regionale særpræg på grundlag af 
vandrammedirektivets forvaltningsplaner for vandområder.
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Når en medlemsstat foreslår 
frivillig koblet støtte i sin strategiske plan 
under den fælles landbrugspolitik, som 
omhandlet i artikel 106, skal 
Kommissionen sikre, at:
a) støtten lever op til princippet om ikke at 
gøre skade
b) der er et klart miljømæssigt eller socialt 
behov eller fordel, som kan begrundes 
med empirisk kvantificerbar og 
uafhængigt kontrollerbar dokumentation
c) støtten bruges til at opfylde Unionens 
behov med hensyn til fødevaresikkerhed 
og ikke forstyrrer det indre marked eller 
internationale markeder
d) tildelingen af den koblede støtte ikke 
fører til handelsresultater, som har en 
negativ indvirkning på investeringer i 
landbrugsfødevaresektoren, produktions- 
og forarbejdningsudvikling i 
partnerudviklingslande
e) frivillig koblet støtte ikke ydes til 
markeder, der er i krise på grund af 
overproduktion eller overforsyning
f) støtten til husdyrproduktion kun tildeles 
i områder med lav befolkningstæthed og 
inden for grænserne for vandområdernes 
økologiske bærekapacitet i henhold til 
direktiv 2000/60/EF, og at den knyttes til 
tilstrækkelige græsnings- og foderarealer, 
som kan vedligeholdes uden ekstern 
tilførsel.
Når betingelserne i litra a) til f) er opfyldt, 
kan Kommissionen godkende eller i 
samarbejde med den pågældende 
medlemsstat, som beskrevet i artikel 115 
og 116 i nærværende forordning, justere 
de af medlemsstaten fremsatte variabler.
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Begrundelse

Koblet indkomststøtte bør være betinget af overholdelsen af strenge bæredygtighedskriterier, 
da den skaber forvridninger både på EU's indre marked og eksternt, idet produktionen flyttes 
til nogle medlemsstater, enten fra andre medlemsstater eller fra tredjelande.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der går længere end til 
lovgivningens minimumsstandarder for 
dyrevelfærd eller miljø, eller hvis de 
tilskrives særlig stor betydning af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige 
årsager, og behovet for dem begrundes i 
henhold til proceduren i kapitel III i 
afsnit V med empirisk kvantificerbar og 
uafhængigt kontrollerbar dokumentation: 
korn, oliefrø, proteinafgrøder, bælgplanter, 
hør, hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, 
mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og 
gedekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, sukkerrør og cikorie, 
frugt og grøntsager.

Begrundelse

Koblet indkomststøtte bør være betinget af overholdelsen af strenge bæredygtighedskriterier, 
da den skaber forvridninger både på EU's indre marked og eksternt, idet produktionen flyttes 
til nogle medlemsstater, enten fra andre medlemsstater eller fra tredjelande. Der bør ikke 
ydes koblet støtte til agrobrændstoffer på grund af deres tvivlsomme klimaeffektivitet. Koblet 
indkomststøtte til sukkerroesektoren i EU stimulerer kunstigt overproduktion, hvilket igen 
fører til lavere priser for producenterne i hele Unionen og skaber markedsforvridninger både 
i og uden for Unionen (se nyere forskningsresultater fra Wageningen Economic Research).

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støttemodtagere er kun berettigede 
til koblede betalinger, hvis deres 
produktionsstandarder er højere end de 
gældende minimumsstandarder for miljø 
og dyrevelfærd.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en 
betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1760/200032 og Rådets forordning 
(EF) nr. 21/200433. Med forbehold af 
andre gældende betingelser for 
støtteberettigelse betragtes kvæg eller får 
og geder som støtteberettigede, hvis 
kravene til identifikation og registrering 
er opfyldt inden en nærmere bestemt dato 
i det relevante ansøgningsår, som 
fastsættes af medlemsstaten.

2. Koblet indkomststøtte kan kun 
ydes, hvis: 

a) medlemsstaten dokumenterer, at det er 
den eneste tilbageværende mulighed, 
navnlig i forbindelse med 
græsningssystemer, hvor miljøordninger 
eller afkoblede betalinger kan være 
vanskelige at give som følge af 
afgrænsning af fællesarealer eller 
græsningsskifte 
b) medlemsstaten dokumenterer 
dækningen af de ekstraomkostninger, der 
reelt er afholdt, og tabt indkomst med 
henblik på at nå de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f). 
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__________________
32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT 
L 204 af 11.8.2000, s. 1).
33 Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 
17. december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering 
af får og geder og om ændring af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af første afsnit ydes der 
ikke støtte til intensivt dyrehold. 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge nærmere regler om 
typerne af intensive dyreholdssystemer, 
som ikke er berettiget til koblet støtte, og 
som effektivt udelukker malkekvæg, 
hornkvæg eller får og geder, hvor der er 
uoverensstemmelse mellem antallet af 
støtteberettigede hektar og antallet af dyr. 
Denne bestemmelse tager højde for 
vandrende fårehold og dyrehold med 
græsningsskifte

Begrundelse

Allerede i særberetning nr. 11/2012 fremgik det, at uden eksplicitte og tilstrækkelige 
bestemmelser om målretning kan den direkte støtte bidrage til at støtte andre, mere intensive 
former for dyreavl. Dette er ikke blevet bedre, og denne model bør ændres med den 
kommende reform. Det er ekstensiv dyreavl sammen med traditionel praksis, økosystemer af 
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høj naturværdi og eventuelt også græsning med henblik på brandsikring, der er truet, samt de 
landdistrikter, hvor dette praktiseres. Intensive systemer er ikke værd at bevare fra hverken et 
socialt, miljømæssigt eller dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, og offentlig støtte bør ikke 
medvirke til at holde dem i live.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, må 
medlemsstaterne kun yde støtte til dyr, der 
er opdrættet med et græsningssystem på 
græsarealer og med væsentligt bedre 
miljø- eller dyrevelfærdsresultater.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen og 
medlemsstaterne sikrer gennem den 
procedure, der er beskrevet i denne 
forordnings afsnit V, at de strategiske 
planer indeholder bestemmelser om, at 
den samlede belægningsgrad pr. 
medlemsstat ved udløbet af den strategiske 
plans programmeringsperiode ikke må 
overskride 0,7 husdyrenheder pr. hektar.

Begrundelse

Det er vigtigt at skabe balance mellem husdyravl og planteproduktion. Der findes en 
præcedens for dette i den fælles landbrugspolitik, hvor belægningsgraden er blevet fastsat 
gennem et årti fra 2003 og frem. Ifølge Eurostat er den nuværende gennemsnitlige 
belægningsgrad i medlemsstaterne 0,75 husdyrenheder pr. hektar.
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Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Koncentrerede 
dyrefodringsoperationer er ikke berettiget 
til koblet støtte.

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at genvinde balancen mellem dyre- og planteproduktion ved at 
sikre, at belægningsgraden pr. bedrift ikke overskrider fodergrundlaget af dens permanente 
græsgange eller midlertidige græsarealer for f.eks. drøvtyggere. Dette vil begrænse strukturel 
overskudsproduktion og miljøforurening med overskydende næringsstoffer og samtidig 
mindske klimapåvirkningen.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Overvågning

Som led i overvågningen af 
politiksammenhængen i udviklingen, jf. 
artikel 119a, skal medlemsstaterne og 
Kommissionen overvåge den koblede 
støtte, der ydes. Hvis der konstateres 
negative virkninger, afbrydes eller 
nedsættes den koblede støtte til den 
pågældende sektor i det relevante omfang 
for at opfylde ovennævnte betingelser. 
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
indlede dialoger med partnerlande, der er 
udviklingslande, hvor anvendelsen af 
koblet støtte har en negativ indvirkning på 
udviklingen af den lokale 
agrofødevaresektor, med henblik på at 
træffe afhjælpende foranstaltninger 
(herunder inden for rammerne af 
Unionens handelspolitik) for at afbøde de 
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negative virkninger, der opleves. 
Kommissionen tillægges om nødvendigt 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
138 til supplering af denne forordning 
med foranstaltninger, der skal vedtages af 
medlemsstaterne, når de anvender koblet 
indkomststøtte, med henblik på at fjerne 
de negative virkninger på udviklingen af 
agrofødevaresektoren i partnerlande. 

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes afgrødespecifik betaling 
for bomuld pr. hektar støtteberettiget 
bomuldsareal. Arealet er kun 
støtteberettiget, hvis det hører til 
landbrugsarealer, som medlemsstaten har 
godkendt til bomuldsproduktion, er tilsået 
med sorter, der er godkendt af 
medlemsstaten, og reelt høstes under 
normale vækstforhold.

1. Der ydes afgrødespecifik betaling 
for bomuld pr. hektar støtteberettiget 
bomuldsareal. Arealet er kun 
støtteberettiget, hvis det hører til 
landbrugsarealer, som medlemsstaten har 
godkendt til bomuldsproduktion, er tilsået 
med sorter, der er godkendt af 
medlemsstaten, og reelt høstes under 
normale vækstforhold. Bomuld i 
monokultur er ikke støtteberettiget.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bælgplantesektoren

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, 
litra a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning 
(EU) nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, 
litra a)-h), k), m), o), p), r), s) og w), i 
forordning (EU) nr. 1308/2013.

Begrundelse

Removes (q) pigmeat and (t) poultrymeat from the list, which have never been subsidised 
under the CAP, and are used for intensive or concentrated animal feeding operations.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 Artikel 42

Målsætninger for frugt- og 
grøntsagssektoren

Målsætninger for frugt- og 
grøntsagssektoren

Følgende målsætninger forfølges i frugt- 
og grøntsagssektoren:

Uanset de overordnede målsætninger i 
artikel 5 og 6 forfølges følgende 
målsætninger i frugt- og grøntsagssektoren:

a) produktionsplanlægning, tilpasning 
af produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a), b), c) og litra i), 
omhandlede specifikke målsætninger

a) produktionsplanlægning, tilpasning 
af produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a), b), c) og litra i), 
omhandlede specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og 
afsætning af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger 

b) koncentration af udbuddet og 
afsætning af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger 

c) forskning og udvikling af 
bæredygtige produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 

c) forskning og udvikling af 
bæredygtige produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
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artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

d) udvikling, gennemførelse og 
fremme af produktionsmetoder, der tager 
hensyn til miljøet, miljøvenlige dyrknings- 
og produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger 

d) udvikling, gennemførelse og 
fremme af produktionsmetoder, der tager 
hensyn til miljøet, miljøvenlige dyrknings- 
og produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger 

e) bidrag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer i henhold til 
den i artikel 6, stk. 1, litra d), omhandlede 
specifikke målsætning 

e) bidrag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer i henhold til 
den i artikel 6, stk. 1, litra d), omhandlede 
specifikke målsætning 

f) fremme af produkters handelsværdi 
og kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters 
handelsværdi, mangfoldighed og kvalitet, 
herunder forbedring af produktkvalitet og 
udvikling af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk 
betegnelse eller produkter omfattet af en 
national kvalitetsordning i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede 
specifikke målsætning

g) salgsfremstød for og markedsføring 
af produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og 
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) salgsfremstød for og markedsføring 
af produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og 
c), omhandlede specifikke målsætninger

h) forøgelse af forbruget af produkter i 
frugt- og grøntsagssektoren, både friske og 
forarbejdede produkter, i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra i), omhandlede 
specifikke målsætning

h) forøgelse af forbruget af produkter i 
frugt- og grøntsagssektoren, både friske og 
forarbejdede produkter, i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra i), omhandlede 
specifikke målsætning

i) kriseforebyggelse og risikostyring, 
der har til formål at forhindre og håndtere 
kriser på frugt- og grøntsagsmarkedet, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) 
og c), omhandlede specifikke 
målsætninger.

i) kriseforebyggelse og risikostyring, 
der har til formål at forhindre og håndtere 
kriser på frugt- og grøntsagsmarkedet, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) 
og c), omhandlede specifikke 
målsætninger.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 Artikel 43

Interventionstyper for frugt- og 
grøntsagssektoren

Interventionstyper for frugt- og 
grøntsagssektoren

1. Hvad angår de i artikel 42, stk. 1, 
litra a)-h), omhandlede målsætninger, 
vælger medlemsstaterne i deres strategiske 
planer en eller flere af følgende 
interventionstyper:

1. Hvad angår de i artikel 42, stk. 1, 
litra a)-h), omhandlede målsætninger, 
vælger medlemsstaterne i deres strategiske 
planer tre eller flere af følgende 
interventionstyper:

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage, reduktion af affald 
og produktionsovervågning

b) forskning og forsøgsproduktion, 
navnlig med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

b) forskning og forsøgsproduktion, 
navnlig med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

c) økologisk produktion c) økologisk produktion

d) integreret produktion d) integreret produktion og fremme, 
udvikling og gennemførelse af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord og andre 
naturressourcer, og samtidig mindsker 
afhængigheden af kemiske stoffer

e) aktioner til jordbundsbevaring og til 
at øge jordens kulstofindhold

e) aktioner til jordbundsbevaring og til 
at øge jordens kulstofindhold

f) aktioner til etablering og sikring af 
levesteder, der er gunstige for 
biodiversiteten, eller til bevaring af 
landskabet, herunder bevaring af historiske 
værdier

f) aktioner til etablering og sikring af 
levesteder, der er gunstige for 
biodiversiteten, eller til bevaring af 
landskabet, herunder bevaring af historiske 
værdier

g) aktioner til besparelse af energi, 
forbedring af energieffektiviteten og 

g) aktioner til besparelse af energi, 
forbedring af energieffektiviteten og 
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forhøjelse af anvendelsen af vedvarende 
energi

forhøjelse af anvendelsen af vedvarende 
energi

h) aktioner til forbedring af 
modstandsdygtigheden over for skadedyr

h) aktioner til forbedring af 
bæredygtige afgrøders 
modstandsdygtighed over for skadedyr ved 
at fremme  integreret bekæmpelse af 
skadegørere (IPM)

i) aktioner til forbedring af 
anvendelsen og forvaltningen af vand, 
herunder vandbesparelse og dræning

i) aktioner til forbedring af 
anvendelsen og forvaltningen af vand, 
herunder vandbesparelse og dræning

j) aktioner og foranstaltninger til 
reduktion af affaldsproduktion og til 
forbedring af affaldshåndtering

j) aktioner og foranstaltninger til 
reduktion af affaldsproduktion og til 
forbedring af affaldshåndtering

k) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren

k) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren

l) aktioner til modvirkning af 
klimaændringer, tilpasning til 
klimaændringer og forhøjelse af 
anvendelsen af vedvarende energi

l) aktioner til modvirkning af 
klimaændringer, tilpasning til 
klimaændringer og forhøjelse af 
anvendelsen af vedvarende energi

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og konsolidering 
på frugt- og grøntsagsmarkederne og 
oplysning om sundhedsfordelene ved at 
spise frugt og grøntsager

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og konsolidering 
på frugt- og grøntsagsmarkederne og 
oplysning om sundhedsfordelene ved at 
spise frugt og grøntsager

o) rådgivningstjenester og teknisk 
bistand, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
bæredygtig anvendelse af pesticider og 
tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer

o) rådgivningstjenester og teknisk 
bistand, navnlig hvad angår opretholdelse 
og forøgelse af produktkvaliteten, 
forbedring af afsætningsvilkårene, 
agroøkologi, bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
bæredygtig anvendelse af pesticider og 
bidrag til tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer.

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
bæredygtig anvendelse af pesticider, der 
mindsker den agrokemiske afhængighed, 
og bidrag til tilpasning til og modvirkning 
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af klimaændringer.

2. Hvad angår den i artikel 42, stk. 1, 
litra i), omhandlede målsætning, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
en eller flere af følgende 
interventionstyper:

2. Hvad angår den i artikel 42, stk. 1, 
litra i), omhandlede målsætning, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
en eller flere af følgende 
interventionstyper:

a) under forordning (EU) nr. 
1308/2013 anerkendte 
producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

a) under forordning (EU) nr. 
1308/2013 anerkendte 
producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

b) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning

b) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning

c) genplantning af frugtplantager, hvis 
det er nødvendigt efter en obligatorisk 
rydning af sundheds- eller 
plantesundhedsårsager efter ordre fra 
medlemsstatens kompetente myndighed

c) genplantning af frugtplantager, hvis 
det er nødvendigt efter en obligatorisk 
rydning af sundheds- eller 
plantesundhedsårsager efter ordre fra 
medlemsstatens kompetente myndighed

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål

e) grøn høst, der består i høsten på et 
givet areal af samtlige umodne uafsættelige 
produkter, der ikke forud for den grønne 
høst er blevet beskadiget på grund af 
vejrforhold, sygdom eller andre årsager

e) grøn høst, der består i høsten på et 
givet areal af samtlige umodne uafsættelige 
produkter, der ikke forud for den grønne 
høst er blevet beskadiget på grund af 
vejrforhold, sygdom eller andre årsager

f) undladt høst af frugt og grøntsager, 
der består i afslutningen af den 
igangværende produktionscyklus på et 
givet areal, hvor produktet er veludviklet 
og af sund, rimelig og sædvanlig 
handelskvalitet, dog ikke ødelæggelse af 
produkter på grund af vejrforhold eller 
sygdom

f) undladt høst af frugt og grøntsager, 
der består i afslutningen af den 
igangværende produktionscyklus på et 
givet areal, hvor produktet er veludviklet 
og af sund, rimelig og sædvanlig 
handelskvalitet, dog ikke ødelæggelse af 
produkter på grund af vejrforhold eller 
sygdom

g) høstforsikring, der bidrager til at 
beskytte producenternes indkomst, når der 
forekommer tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
sygdomme eller skadedyrsangreb, og som 
samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer 
de nødvendige 

g) høstforsikring, der bidrager til at 
beskytte producenternes indkomst, når der 
forekommer tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
sygdomme eller skadedyrsangreb, og som 
samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer 
de nødvendige 
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risikoforebyggelsesforanstaltninger risikoforebyggelsesforanstaltninger

h) vejledning af andre 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer anerkendt under 
forordning (EU) nr. 1308/2013 eller af 
individuelle producenter

h) vejledning af andre 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer anerkendt under 
forordning (EU) nr. 1308/2013 eller af 
individuelle producenter

i) gennemførelse og forvaltning af 
tredjelandes plantesundhedsprotokoller på 
Unionens område med henblik på adgang 
til tredjelandes markeder

i) forhandling, gennemførelse og 
forvaltning af tredjelandes 
plantesundhedsprotokoller på Unionens 
område med henblik på adgang til 
tredjelandes markeder

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

k) rådgivningstjenester og teknisk 
bistand, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr og 
bæredygtig anvendelse af pesticider.

k) rådgivningstjenester og teknisk 
bistand, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
gennemførelse af integreret 
skadedyrsforvaltning og bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

3. Medlemsstaterne fastlægger i deres 
strategiske planer interventionerne for de 
interventionstyper, der er valgt i henhold til 
stk. 1 og 2.

3. Medlemsstaterne fastlægger i deres 
strategiske planer interventionerne for de 
interventionstyper, der er valgt i henhold til 
stk. 1 og 2.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger mindst én af de 
specifikke målsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, i sektoren for 
biavlsprodukter.

Uanset de overordnede målsætninger i 
artikel 5 og 6 forfølger medlemsstaterne 
de specifikke målsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, i sektoren for 
biavlsprodukter.

Ændringsforslag101

Forslag til forordning
Artikel 49
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 Artikel 49

Interventionstyper i sektoren for 
biavlsprodukter og finansiel støtte fra 

Unionen

Interventionstyper i sektoren for 
biavlsprodukter og finansiel støtte fra 

Unionen

1. Medlemsstaterne vælger i deres 
strategiske planer for hver af de i artikel 6, 
stk. 1, specifikke målsætninger en eller 
flere af følgende interventionstyper i 
sektoren for biavlsprodukter:

1. Medlemsstaterne vælger i deres 
strategiske planer for hver af de i artikel 6, 
stk. 1, specifikke målsætninger en eller 
flere af følgende interventionstyper i 
sektoren for biavlsprodukter:

a) faglig bistand til biavlere og 
biavlerorganisationer

a) faglig bistand til biavlere og 
biavlerorganisationer

b) aktioner til bekæmpelse af 
skadegørere og bisygdomme, særlig 
varroasyge

b) aktioner til bekæmpelse af 
skadegørere og bisygdomme, særlig 
varroasyge

c) aktioner til rationalisering af 
græsningsskifte

c) aktioner til rationalisering af 
græsningsskifte

d) aktioner til støtte for laboratorier, 
der analyserer biavlsprodukter

d) aktioner til støtte for laboratorier, 
der analyserer biavlsprodukter

e) genoprettelse af bistaderne i 
Unionen

e) genoprettelse af bistaderne i 
Unionen

f) samarbejde med specialorganer om 
gennemførelsen af programmer for 
forskning vedrørende biavl og 
biavlsprodukter

f) samarbejde med specialorganer om 
gennemførelsen af programmer for 
forskning vedrørende biavl og 
biavlsprodukter

g) markedsovervågningsaktioner g) markedsovervågningsaktioner

h) aktioner til forbedring af 
produktkvaliteten.

h) aktioner til forbedring af 
produktkvaliteten.

2. Medlemsstaterne begrunder i deres 
strategiske planer deres valg af specifikke 
målsætninger og interventionstyper. 
Medlemsstaterne fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper.

2. Medlemsstaterne begrunder i deres 
strategiske planer deres valg af specifikke 
målsætninger og interventionstyper. 
Medlemsstaterne fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper.

3. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske planer den støtte, de yder til de i 
planerne valgte interventionstyper.

3. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske planer den støtte, de yder til de i 
planerne valgte interventionstyper.

4. Finansiel støtte fra Unionen til de i 
stk. 2 omhandlede interventioner må højst 
udgøre 50 % af udgifterne. Den resterende 
del af udgifterne afholdes af 

4. Finansiel støtte fra Unionen til de i 
stk. 2 omhandlede interventioner må højst 
udgøre 50 % af udgifterne. Den resterende 
del af udgifterne afholdes af 
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medlemsstaterne. medlemsstaterne.

5. Ved udarbejdelsen af de strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik 
konsulterer medlemsstaterne 
repræsentanter for organisationer inden for 
biavl.

5. Ved udarbejdelsen af de strategiske 
planer under den fælles landbrugspolitik 
konsulterer medlemsstaterne 
repræsentanter for organisationer inden for 
biavl.

6. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen antallet af bistader på deres 
område.

6. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen antallet af bistader på deres 
område.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 51 Artikel 51

Målsætninger for vinsektoren Målsætninger for vinsektoren

Medlemsstaterne forfølger en eller flere af 
følgende målsætninger for vinsektoren:

Uanset de overordnede målsætninger i 
artikel 5 og 6 forfølger medlemsstaterne 
følgende målsætninger i litra a) og ia) og 
kan forfølge en eller flere af de følgende 
målsætninger b) til i) for vinsektoren

a) forbedre de europæiske 
vinproducenters konkurrenceevne, 
herunder bidrage til forbedringen af 
bæredygtige produktionssystemer og 
mindskelse af den europæiske vinsektors 
miljøpåvirkning, jf. de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra b)-f) 
og h)

a) forbedre de europæiske 
vinproducenters konkurrenceevne, 
herunder bidrage til forbedringen af 
bæredygtige produktionssystemer og 
mindskelse af den europæiske vinsektors 
miljøpåvirkning, Dette omfatter 
gennemførelse af produktionsmetoder, 
der tager hensyn til miljøet, miljøvenlige 
dyrknings- og produktionsmetoder, 
bæredygtig anvendelse af naturressourcer 
og samtidig mindsker afhængigheden af 
pesticider jf. de specifikke målsætninger i 
artikel 6, stk. 1, litra b)-f) og h)

b) forbedre de europæiske 
vinvirksomheders performance og deres 
tilpasning til markedets behov samt øge 
deres konkurrenceevne for så vidt angår 
produktion og afsætning af 
vinavlsprodukter, herunder 
energibesparelser, den samlede 
energieffektivitet og bæredygtige 

b) forbedre de europæiske 
vinvirksomheders performance og deres 
tilpasning til det europæiske markeds 
behov samt øge deres langsigtede 
konkurrenceevne for så vidt angår 
produktion og afsætning af 
vinavlsprodukter, herunder 
energibesparelser, den samlede 
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processer, jf. de specifikke målsætninger i 
artikel 6, stk. 1, litra a)-e), g) og h) 

energieffektivitet og bæredygtige 
processer, jf. de specifikke målsætninger i 
artikel 6, stk. 1, litra a)-e), g) og h) 

c) bidrage til at genoprette balancen 
mellem udbud og efterspørgsel på 
Unionens vinmarked med henblik på at 
forebygge markedskriser, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk. 1, litra a)

c) bidrage til at genoprette balancen 
mellem udbud og efterspørgsel på 
Unionens vinmarked med henblik på at 
forebygge markedskriser, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk. 1, litra a)

d) bidrage til at beskytte de 
europæiske vinproducenters indkomst, når 
de lider tab som følge af naturkatastrofer, 
ugunstige vejrforhold, dyr, sygdomme eller 
skadedyrsangreb, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk.1, litra a) 

d) bidrage til at beskytte de 
europæiske vinproducenters indkomst, når 
de lider tab som følge af naturkatastrofer, 
ugunstige vejrforhold, dyr, sygdomme eller 
skadedyrsangreb, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk.1, litra a) 

e) øge de europæiske 
vinavlsprodukters afsætningsmuligheder 
og konkurrenceevne, navnlig ved at 
udvikle innovative produkter, processer og 
teknologier og ved at tilføre værdi i et 
hvilket som helst led i værdikæden, 
herunder elementer af videnoverførsel, jf. 
de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 
1, litra a), b), c), e) og i)

e) øge de europæiske 
vinavlsprodukters afsætningsmuligheder 
og konkurrenceevne, navnlig ved at 
udvikle innovative produkter, processer og 
teknologier og ved at tilføre værdi i et 
hvilket som helst led i værdikæden, 
herunder elementer af videnoverførsel, jf. 
de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 
1, litra a), b), c), e) og i)

f) anvende biprodukter fra 
vinfremstilling til industri- og energiformål 
og dermed sikre kvaliteten af europæiske 
vine og samtidig beskytte miljøet, jf. de 
specifikke målsætninger i artikel 6, stk.1, 
litra d) og e)

f) anvende biprodukter og 
restprodukter fra vinfremstilling til 
industri- og energiformål og dermed sikre 
kvaliteten af europæiske vine og samtidig 
beskytte miljøet, jf. de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk.1, litra d) og e)

g) bidrage til at øge forbrugernes 
viden om et ansvarligt indtag af vin og om 
Unionens kvalitetsordninger for vin, jf. de 
specifikke målsætninger i artikel 6, stk.1, 
litra b) og i) 

g) bidrage til at øge forbrugernes 
viden om et ansvarligt indtag af vin, jf. de 
specifikke målsætninger i artikel 6, stk.1, 
litra b) og i)

h) forbedre de europæiske 
vinavlsprodukters konkurrenceevne i 
tredjelande, jf. de specifikke målsætninger 
i artikel 6, stk.1, litra b) og h)
i) bidrage til at øge producenternes 
modstandsdygtighed over for 
markedsudsving, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk.1, litra a).

i) bidrage til at øge producenternes 
modstandsdygtighed over for 
markedsudsving, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk.1, litra a).

ia) bidrage til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer jf. de 
specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, 
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litra d).

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver specifik målsætning, der 
er valgt i artikel 51, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
en eller flere af følgende 
interventionstyper:

1. For hver specifik målsætning, der 
er valgt i artikel 51, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
to eller flere af følgende interventionstyper:

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omstrukturering og omstilling af 
vindyrkningsarealer, herunder 
genplantning af vindyrkningsarealer, hvis 
det er nødvendigt efter en obligatorisk 
rydning af sundheds- eller 
plantesundhedsårsager efter ordre fra 
medlemsstatens kompetente myndighed, 
men ikke normal fornyelse af 
vindyrkningsarealer, dvs. genplantning af 
den samme parcel med samme vindruesort 
efter samme vindyrkningsmetode, når 
vinstokkene er udtjente

a) omstrukturering og omstilling af 
vindyrkningsarealer, herunder øge 
vindyrkningsarealers genetiske 
mangfoldighed samt strukturelle og 
afgrødeuafhængige biologiske 
mangfoldighed med henblik på at 
forebygge monokulturelle landskaber, 
jordbehandling, herunder 
vegetationsdække og pesticidfri 
ukrudtsbekæmpelse, genplantning af 
vindyrkningsarealer, hvis det er nødvendigt 
efter en obligatorisk rydning af sundheds- 
eller plantesundhedsårsager efter ordre fra 
medlemsstatens kompetente myndighed 
eller efter frivillig rydning med henblik på 
genplantning i forbindelse med tilpasning 
til klimaændringer, men ikke normal 
fornyelse af vindyrkningsarealer, dvs. 
genplantning af den samme parcel med 
samme vindruesort efter samme 
vindyrkningsmetode, når vinstokkene er 
udtjente
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre mulighed for, at 
omstruktureringsforanstaltninger for vinmarker kan finansiere frivillig rydning med henblik 
på genplantning i forbindelse med tilpasning til klimaændringer.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) høstforsikring mod tab som følge af 
ugunstige vejrforhold, der kan henregnes 
under naturkatastrofer, ugunstige 
vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

d) høstforsikring mod tab som følge af 
ugunstige vejrforhold, der kan henregnes 
under naturkatastrofer, ugunstige 
vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb. Der kan ikke tegnes 
forsikring, medmindre producenterne 
aktivt forpligter sig til foranstaltninger, 
der har til hensigt at minimere disse risici

Begrundelse

Risikostyring/forsikring må ikke medføre fastholdelse af uansvarlige/forældede 
landbrugspraksisser, da dette ville resultere i et betydeligt overforbrug af stadigt mere 
begrænsede midler til udvikling af landdistrikterne. Klimaændringer og de ekstreme 
vejrforhold i forbindelse hermed har allerede været en realitet i et årti, så enhver fremsynet 
og økonomisk/ressourcemæssigt effektiv politik bør tilskynde til at tage højde for dette i 
planlægningen. Den fælles landbrugspolitik bør i stedet yde støtte til landbrugernes tilpasning 
til disse klimaændringer og andre konsekvenser med finansiering gennem andre dele af 
ordninger til udvikling af landdistrikterne og økoordninger.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) oplysningsforanstaltninger 
vedrørende europæiske vine, der 
gennemføres i medlemsstaterne, og som 
opfordrer til ansvarligt indtag af vin, eller 
som fremmer Unionens kvalitetsordninger 
om beskyttede oprindelsesbetegnelser og 

udgår
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geografiske betegnelser

Begrundelse

Muligheden for at finansiere salgsfremmende foranstaltninger for vin både på det indre 
marked og i tredjelande bør ophøre med henblik på at udfase støtten til produkter, der ikke er 
sundhedsfremmende, og sikre en effektiv brug af de offentlige midler samt gennemføre 
princippet om udviklingsvenlig politikkohærens (PCD).

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) salgsfremstød, der gennemføres i 
tredjelande, og som består i et eller flere 
af følgende elementer:

udgår

i) public relations, salgsfremme eller 
reklame, der sætter fokus på de høje 
standarder for Unionens produkter, 
specielt med hensyn til kvalitet, 
fødevaresikkerhed og miljø
ii) deltagelse i arrangementer, messer 
eller udstillinger af international 
betydning
iii) oplysningskampagner, navnlig om 
Unionens kvalitetsordninger for 
oprindelsesbetegnelser, geografiske 
betegnelser og økologisk produktion
iv) undersøgelser af nye markeder, 
som er nødvendige for at udvide 
afsætningsmulighederne
v) evalueringsundersøgelser af 
resultaterne af oplysningsforanstaltninger 
og salgsfremmende foranstaltninger
vi) udarbejdelse af tekniske dossierer, 
herunder laboratorietests og vurderinger, 
vedrørende ønologiske fremgangsmåder, 
plantesundheds- og hygiejnebestemmelser 
samt tredjelandes øvrige krav til import af 
produkter fra vinsektoren, med henblik på 
at fremme adgangen til tredjelandes 
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markeder

Begrundelse

I en tid, hvor finansieringen af den fælles landbrugspolitik reduceres, bør den fælles 
landbrugspolitik ikke støtte salgsfremstød i tredjelande. Det, at champagnemærkerne, 
herunder de store multinationale mærker, som ikke mangler penge, er blandt de største 
støttemodtagere i Frankrig under den fælles landbrugspolitik på grund af EU-støttede 
salgskampagner, har medført meget kritik. Vi er nødt til at sætte en stopper for disse 
praksisser og indstille finansieringen af salgskampagner.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) aktioner til forbedring af 
anvendelsen og forvaltningen af vand, 
herunder vandbesparelse og dræning

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) økologisk landbrug

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra i c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) andre aktioner, bl.a. vedrørende:
i) jordbevarelse og forøgelse af jordens 
kulstofindhold
ii) etablering eller bevarelse af levesteder, 
der er gunstige for biodiversiteten, eller 
bevaring af naturområdet, herunder 
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bevaring af dets historiske kendetegn
iii) forbedring af vinstokkenes 
modstandsdygtighed over for skadegørere 
og sygdomme
iv) reduktion af affaldsproduktion og 
forbedring af affaldshåndtering.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansiel støtte fra Unionen til 
høstforsikring som omhandlet i artikel 52, 
stk. 1, litra d), må højst udgøre:

4. Finansiel støtte fra Unionen til 
høstforsikring som omhandlet i artikel 52, 
stk. 1, litra d), udbetales alene til 
producenter, som træffer 
foranstaltninger, der aktivt minimerer 
eller eliminerer risici (såsom 
jordbeskyttelse, forøgelse af muldlaget, 
tilføjelse af strukturel, biologisk og 
genetisk mangfoldighed i opdyrkede 
landskaber), og må højst udgøre:

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4 – litra b – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) tab som omhandlet i litra a) og tab 
som følge af ugunstige vejrforhold

i) uundgåelige tab som omhandlet i 
litra a) og tab som følge af ugunstige 
vejrforhold

Begrundelse

Risikostyring/forsikring må ikke medføre fastholdelse af uansvarlige/forældede 
landbrugspraksisser, da dette ville resultere i et betydeligt overforbrug af stadigt mere 
begrænsede midler til udvikling af landdistrikterne. Klimaændringer og de ekstreme 
vejrforhold i forbindelse hermed har allerede været en realitet i et årti, så enhver fremsynet 
og økonomisk/ressourcemæssigt effektiv politik bør tilskynde til at tage højde for dette i 
planlægningen. Den fælles landbrugspolitik bør i stedet yde støtte til landbrugernes tilpasning 
til disse klimaændringer og andre konsekvenser med finansiering gennem andre dele af 
ordninger til udvikling af landdistrikterne og økoordninger.
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Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) tab som følge af dyre- eller 
plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

ii) uundgåelige tab som følge af dyre- 
eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Finansiel støtte fra Unionen til 
oplysningsforanstaltninger og 
salgsfremstød som omhandlet i artikel 52, 
stk. 1, litra g) og h), må højst udgøre 50 % 
af de støtteberettigede udgifter.

6. Finansiel støtte fra Unionen til 
oplysningsforanstaltninger og 
salgsfremstød som omhandlet i artikel 52, 
stk. 1, litra g) og h), må højst udgøre 20 % 
af de støtteberettigede udgifter.

Begrundelse

I en tid, hvor finansieringen af den fælles landbrugspolitik reduceres, er 
champagnemærkerne, herunder de store multinationale mærker, som ikke mangler penge, 
blandt de største støttemodtagere i f.eks. Frankrig under den fælles landbrugspolitik på grund 
af EU-støttede reklamekampagner. Dette er ikke acceptabelt, og derfor bør EU-
finansieringen til sådanne foranstaltninger reduceres og i stedet bruges dér, hvor der virkelig 
er behov for finansiering.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De berørte medlemsstater fastsætter 
i deres strategiske planer en mindstesats for 
andelen af udgifter til aktioner vedrørende 
beskyttelse af miljøet, tilpasning til 
klimaændringer, forbedring af 

4. De berørte medlemsstater fastsætter 
i deres strategiske planer en mindstesats på 
20 % for andelen af udgifter til aktioner 
vedrørende beskyttelse af miljøet, 
tilpasning til klimaændringer, forbedring af 
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produktionssystemers og -processers 
bæredygtighed, mindskelse af den 
europæiske vinsektors miljøpåvirkning, 
energibesparelser og forbedring af den 
samlede energieffektivitet i vinsektoren.

produktionssystemers og -processers 
bæredygtighed, mindskelse af den 
europæiske vinsektors miljøpåvirkning, 
energibesparelser og forbedring af den 
samlede energieffektivitet i vinsektoren.

Begrundelse

Denne andel, der sættes af til de anførte miljø- og klimaforanstaltninger er den samme som 
den, der er gældende for interventioner vedrørende frugt og grøntsager.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne sikrer, at det 
samlede årlige beløb, som en enkelt 
endelig støttemodtager modtager for 
interventioner i vinsektoren, ikke 
overstiger 200 000 EUR.

Begrundelse

Det faktum, at adskillelige champagnemærker, der er ejet af det samme multinationale 
selskab, har modtaget adskillige millioner euro i den nuværende programmeringsperiode, har 
skabt forargelse i Frankrig. Der bør fastsættes klare grænser.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Støtte skal betinges af miljøkrav og 
krav til biodiversiteten, som rækker ud 
over minimumsstandarderne, med særlig 
fokus på bevarelse af landskabstræk og 
gennemførelse af forvaltningspraksisser, 
der er gavnlige for biodiversiteten.
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Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i artikel 82, stk. 3, omhandlede 
medlemsstater fastlægger i deres 
strategiske planer, en eller flere af de i 
artikel 60 omhandlede interventionstyper 
til forfølgelse af de i stk. 1 valgte 
målsætninger. De fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper. De i artikel 82, stk. 3, 
omhandlede medlemsstater begrunder i 
deres strategiske planer deres valg af 
målsætninger samt interventionstyper og 
interventioner til forfølgelse af disse 
målsætninger.

2. De i artikel 82, stk. 3, omhandlede 
medlemsstater fastlægger i deres 
strategiske planer, to eller flere af de i 
artikel 60 omhandlede interventionstyper 
til forfølgelse af de i stk. 1 valgte 
målsætninger. De fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper. De i artikel 82, stk. 3, 
omhandlede medlemsstater begrunder i 
deres strategiske planer deres valg af 
målsætninger samt interventionstyper og 
interventioner til forfølgelse af disse 
målsætninger.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 56 Artikel 56

Målsætninger for sektoren for olivenolie og 
spiseoliven

Målsætninger for sektoren for olivenolie og 
spiseoliven

De i artikel 82, stk. 4, omhandlede 
medlemsstater forfølger en eller flere af 
følgende målsætninger for sektoren for 
olivenolie og spiseoliven:

Uanset de overordnede målsætninger i 
artikel 5 og 6 forfølger de i artikel 82, 
stk. 4, omhandlede medlemsstater 
målsætningen i litra c) og kan forfølge en 
eller flere af følgende målsætninger for 
sektoren for olivenolie og spiseoliven:

a) styrkelse af organisationen og 
styringen af produktionen i sektoren for 
olivenolie og spiseoliven i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og b), omhandlede 
specifikke målsætninger

a) styrkelse af organisationen og 
styringen af produktionen i sektoren for 
olivenolie og spiseoliven i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og b), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) forbedring på mellemlang og lang 
sigt af konkurrenceevnen i sektoren for 
olivenolie og spiseoliven, navnlig gennem 
modernisering, jf. den specifikke 

b) forbedring på mellemlang og lang 
sigt af konkurrenceevnen i sektoren for 
olivenolie og spiseoliven, navnlig gennem 
modernisering, jf. den specifikke 
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målsætning i artikel 6, stk. 1, litra c) målsætning i artikel 6, stk. 1, litra c)

c) mindskelse af de miljømæssige 
virkninger af og bidrag til klimaindsatsen i 
forbindelse med olivendyrkning jf. de 
specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, 
litra d) og e) 

c) mindskelse af de miljømæssige 
virkninger af og bidrag til klimaindsatsen 
samt tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer i forbindelse med 
olivendyrkning, herunder ved at fremme 
dyrkningen af flere afgrøder og forbedre 
jordbehandlingen, jf. de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f)

d) forbedring af kvaliteten af 
olivenolie og spiseoliven, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk. 1, litra f)

d) forbedring af kvaliteten af 
olivenolie og spiseoliven, jf. den specifikke 
målsætning i artikel 6, stk. 1, litra f)

e) forskning og udvikling af 
bæredygtige produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, jf. de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra a), c) 
og i)

e) forskning og udvikling af 
bæredygtige produktionsmetoder, herunder 
systemtilgange til håndtering af 
skadegørere, integreret bekæmpelse af 
skadegørere, vedligeholdelse og 
genopretning af biodiversitet, agro-
økosystemers modstandsdygtighed, 
innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, jf. de specifikke 
målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra a), c) 
og i)

f) kriseforebyggelse og -styring, der 
har til formål at forbedre 
modstandsdygtigheden over for skadedyr 
og håndtere kriser på markedet for 
olivenolie og spiseoliven, i henhold til den 
i artikel 6, stk. 1, litra h), omhandlede 
specifikke målsætning.

f) kriseforebyggelse og -styring, der 
har til formål at forbedre 
modstandsdygtigheden over for skadedyr 
og håndtere kriser på markedet for 
olivenolie og spiseoliven, i henhold til den 
i artikel 6, stk. 1, litra h), omhandlede 
specifikke målsætning

fa) beskyttelse og forbedring af 
biodiversitet og økosystemtjenester, 
herunder modvirkning af erosion.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at opfylde 
målsætningerne i artikel 56 fastsætter de i 
artikel 82, stk. 4, omhandlede 

1. Med henblik på at opfylde 
målsætningerne i artikel 56 fastsætter de i 
artikel 82, stk. 4, omhandlede 
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medlemsstater i deres strategiske planer en 
eller flere af de i artikel 60 omhandlede 
interventionstyper. De fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper.

medlemsstater i deres strategiske planer to 
eller flere af de i artikel 60 omhandlede 
interventionstyper. De fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afdeling 6a
SEKTOREN FOR 

BÆLGFRUGTAFGRØDER
Artikel 58a

Målsætninger for sektoren for 
bælgfrugtafgrøder 
Uanset overholdelsen af de overordnede 
målsætninger i artikel 5 og 6 forfølger 
medlemsstaterne følgende målsætninger i 
sektoren for bælgfrugtafgrøder: 
a) Ordningen skal øge den bæredygtige 
produktion og det bæredygtige forbrug af 
bælgplanter i hele Unionen for at øge 
selvforsyningen af fødevarer og foder i 
henhold til de mål, der er fastsat i bilag I. 
b) Dyrkning af bælgfrugtafgrøder, der 
støttes af denne betaling, skal indgå i en 
omdrift på mindst fire år eller i en 
blanding af arter på midlertidige 
græsarealer på agerjord. Den skal være 
forenelig med ordningerne til gavn for 
klimaet og miljøet ("økoordningerne") i 
artikel 28, hvorefter omdrift på fire år og 
derover kan belønnes. Ordningen kan 
også belønne underdyrkning eller 
samdyrkning, f.eks. med Trifolium 
subterraneum L., som ikke ellers belønnes 
inden for rammerne af andre 
foranstaltninger. 
c) Græsning baseret på stor artsdiversitet, 
græsning eller slåning af græsenge med 
stor artsdiversitet til foder på egentlige 
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permanente græsarealer, som indeholder 
bælgplanter på græsbunden, kan også 
støttes på betingelse af, at der ikke 
foretages ny pløjning og gensåning 
("genopfriskning"). 
d) Monokulturel eller kontinuerlig 
dyrkning af bælgfrugtafgrøder må ikke 
understøttes af disse betalinger. 
e) Nedbringelse af afhængigheden af 
koncentreret foderblanding, der 
indeholder soja, navnlig importeret soja, 
som stammer fra arealer, der for nylig er 
blevet afskovet eller er blevet omlagt, i 
overensstemmelse med SDG 15, Unionens 
løfte om nul skovrydning og eksisterende 
tilsagn fra private virksomheder om nul 
skovrydning. 
f) Lukning af næringsstofkredsløb og 
kobling af disse til lokale og regionale 
afvandingsområder i overensstemmelse 
med direktiv 2000/60/EF. 
g) Fremme af lokale og regionale 
markeder for fødevarer og foderstoffer og 
lokalt tilpassede lavinputfrøsorter. 
De foranstaltninger, der finansieres under 
denne sektor, skal være i 
overensstemmelse med Unionens klima- 
og miljøforpligtelser og -lovgivning og må 
ikke forårsage direkte eller indirekte 
ændringer i arealanvendelsen, og de skal 
have en reel positiv indvirkning på de 
globale drivhusgasemissioner i henhold til 
GLOBIOM. 

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 58 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 58b
Interventionstyper

Hvad angår de i artikel 58a omhandlede 
målsætninger, vælger medlemsstaterne i 
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deres strategiske planer en eller flere af 
følgende interventionstyper: 
a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, forskning og 
forsøgsproduktion samt andre aktioner, 
herunder aktioner til støtte for: 
i) jordbevarelse, herunder egentlig og 
bevist forbedring af jordens 
kulstofindhold uden systemisk 
afhængighed af pesticider 
ii) øget effektivitet i forbindelse med 
udnyttelse og forvaltning af vand, 
herunder vandbesparelse 
iii) fremme af anvendelsen af sorter og 
forvaltningspraksisser, der er tilpasset til 
skiftende klimabetingelser 
iv) forbedring af forvaltningspraksisser 
med henblik på at øge afgrøders 
modstandsdygtighed over for skadedyr og 
mindske deres modtagelighed over for 
skadegørere 
v) mindskelse af anvendelsen og 
afhængigheden af pesticider 
vi) etablering og sikring af 
landbrugshabitater, der er gunstige for 
biodiversiteten, uden anvendelse af 
pesticider 
b) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig vedrørende tilpasning til og 
afbødning af klimaændringer, også i 
forbindelse med landbrugerens valg af 
den mest hensigtsmæssige omdrift 
c) uddannelse, herunder vejledning og 
udveksling af bedste praksis 
d) økologisk produktion og metoder 
e) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter. 

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
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Artikel 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59 Artikel 59

Målsætninger for andre sektorer Målsætninger for andre sektorer

Medlemsstaterne forfølger en eller flere af 
følgende målsætninger for andre sektorer 
som omhandlet i artikel 39, stk.1, litra f):

Uanset de overordnede målsætninger i 
artikel 5 og 6 forfølger medlemsstaterne 
følgende målsætninger i litra d) og e) og 
kan forfølge en eller flere af de andre 
følgende målsætninger for andre sektorer 
som omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra f):

a) produktionsplanlægning, tilpasning 
af produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a), b), c) og litra i), 
omhandlede specifikke målsætninger

a) produktionsplanlægning, tilpasning 
af produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet, diversitet og mængde, 
optimering af produktionsomkostningerne 
og afkast på investeringer samt 
stabilisering af producentpriserne i henhold 
til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og 
litra i), omhandlede specifikke 
målsætninger

b) koncentration af udbuddet og 
afsætningen af produkter på markedet i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a) og 
c), omhandlede specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og 
afsætningen af produkter på markedet i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a) og 
c), omhandlede specifikke målsætninger

c) forskning og udvikling af 
bæredygtige produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis 
produktionsmetoder, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

c) forskning og udvikling af 
bæredygtige produktionsmetoder, herunder 
skovlandbrug, modstandsdygtighed over 
for skadedyr, jordbehandling, herunder 
vegetationsdække, samt innovativ praksis 
og produktionsmetoder, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen på lang sigt, i henhold 
til de i artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

d) fremme, udvikling og 
gennemførelse af produktionsmetoder, der 
tager hensyn til miljøet, 
dyrevelfærdsstandarder, miljøvenlige 
dyrknings- og produktionsmetoder, der er 
modstandsdygtige over for skadedyr, 
produktionsmetoder, miljøvenlig 
anvendelse og forvaltning af biprodukter 
og affald samt bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer, navnlig beskyttelse af 
vand, jord og andre naturressourcer, i 

d) fremme, udvikling og 
gennemførelse af produktionsmetoder, der 
tager hensyn til miljøet, 
dyrevelfærdsstandarder, miljøvenlige 
dyrknings- og produktionsmetoder, der er 
modstandsdygtige over for skadedyr og 
sygdomme, herunder ved at tilskynde til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
produktionsmetoder, foranstaltninger til 
forbedring af biosikkerheden og 
modstandsdygtigheden over for 
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henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra e) og 
f), omhandlede specifikke målsætninger

dyresygdomme samt reduktion af 
anvendelsen af antibiotika, miljøvenlig 
anvendelse og forvaltning af biprodukter 
og affald, genoprettelse og bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord og andre 
naturressourcer, emissionsreduktion og 
energieffektivitet, i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger 

e) bidrag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer i henhold til 
den i artikel 6, stk. 1, litra d), omhandlede 
specifikke målsætning

e) bidrag til modvirkning af og 
tilpasning til klimaændringer i henhold til 
den i artikel 6, stk. 1, litra d), omhandlede 
specifikke målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi 
og kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi 
og kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

g) salgsfremstød for og 
markedsføring af produkter i en eller flere 
sektorer som omhandlet i artikel 40, stk. 
1, litra f), i henhold til de i artikel 6, stk. 1, 
litra b), og c), omhandlede specifikke 
målsætninger
h) kriseforebyggelse og risikostyring, 
der har til formål at forhindre og håndtere 
kriser på markedet i en eller flere af de i 
artikel 39, stk. 1, litra f), omhandlede 
sektorer i henhold til de i artikel 6, stk. 1, 
litra a), b) og c), omhandlede specifikke 
målsætninger.

h) kriseforebyggelse og risikostyring, 
der har til formål at forhindre og håndtere 
kriser på markedet i en eller flere af de i 
artikel 39, stk. 1, litra f), omhandlede 
sektorer i henhold til de i artikel 6, stk. 1, 
litra a), b) og c), omhandlede specifikke 
målsætninger.

Ændringsforslag124

Forslag til forordning
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 60 Artikel 60
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Interventionstyper Interventionstyper

1. Hvad angår de i artikel 59, stk. 1, 
litra a)-g), omhandlede målsætninger, 
vælger medlemsstaterne i deres strategiske 
planer en eller flere af følgende 
interventionstyper:

1. Hvad angår de i artikel 59, stk. 1, 
litra a)-g), omhandlede målsætninger, 
vælger medlemsstaterne i deres strategiske 
planer to eller flere af følgende 
interventionstyper:

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, forskning og 
forsøgsproduktion samt andre aktioner, 
herunder aktioner til støtte for:

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, forskning og 
forsøgsproduktion samt andre aktioner, 
herunder aktioner til støtte for:

i) jordbevarelse, herunder at øge 
jordens kulstofindhold

i) jordbevarelse og genopretning af 
jordfrugtbarhed og -struktur, herunder at 
øge jordens kulstofindhold og reducere 
mængden af forurenende stoffer i 
gødningsprodukter

ii) forbedring af anvendelsen og 
forvaltningen af vand, herunder 
vandbesparelse og dræning

ii) forbedring af anvendelsen og 
forvaltningen af vand, herunder 
vandbesparelse og dræning

iii) forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af sorter og forvaltningspraksis, der er 
tilpasset de ændrede klimaforhold

iii) forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af sorter og forvaltningspraksis, der er 
tilpasset de ændrede klimaforhold

iv) energibesparelse og øget 
energieffektivitet

iv) energibesparelse og øget 
energieffektivitet

v) økologisk emballage v) nedbringelse af affald gennem 
mindre emballage og økologisk emballage

vi) dyresundhed og dyrevelfærd vi) dyresundhed og dyrevelfærd, 
herunder bæredygtig forvaltning og 
forebyggelse af tropiske og zoonotiske 
sygdomme

vii) mindskelse af affaldsproduktionen 
og forbedring af anvendelse og forvaltning 
af biprodukter og affald

vii) mindskelse af emissioner og 
affaldsproduktion og forbedring af 
anvendelse og forvaltning af biprodukter 
og affald

viii) forbedring af 
modstandsdygtigheden over for skadedyr

viii) forbedring af afgrødernes 
modstandsdygtighed over for skadegørere 
ved at fremme integreret bekæmpelse af 
skadegørere, herunder passende 
forvaltnings- og dyrkningsmetoder

ix) reduktion af risici og virkninger 
fra anvendelsen af pesticider

ix) betydelig reduktion af anvendelsen 
af pesticider

ixa) forbedring af 
modstandsdygtigheden over for 
dyresygdomme og reduktion af 
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anvendelsen af antibiotika
xi) etablering og sikring af levesteder, 
der er gunstige for biodiversiteten

xi) etablering og sikring af levesteder, 
der er gunstige for biodiversiteten

b) rådgivningstjenester og teknisk 
bistand, navnlig hvad angår tilpasning til 
og modvirkning af klimaændringer

b) rådgivningstjenester og teknisk 
bistand, navnlig hvad angår 
produktionskvalitet, biodiversitet og miljø, 
modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer samt bekæmpelse af 
skadegørere og dyresygdomme

c) uddannelse, herunder vejledning og 
udveksling af bedste praksis

c) uddannelse, herunder vejledning og 
udveksling af bedste praksis, navnlig hvad 
angår økologisk landbrug, kurser om 
tilrettelæggelse af permakultur og 
kulstofforbedringsmetoder

d) økologisk produktion d) økologisk produktion

e) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i en eller flere af de i artikel 40, 
stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

e) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i en eller flere af de i artikel 40, 
stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

f) salgsfremstød, kommunikation og 
markedsføring, herunder aktioner og 
aktiviteter med henblik på navnlig at øge 
forbrugernes viden om Unionens 
kvalitetsordninger og vigtigheden af sund 
ernæring samt diversificering af markedet
g) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

g) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

h) gennemførelse af sporbarheds- og 
certificeringssystemer, navnlig 
overvågning af kvaliteten af produkter, der 
sælges til slutbrugere.

h) gennemførelse af sporbarheds- og 
certificeringssystemer, navnlig 
overvågning af kvaliteten af produkter, der 
sælges til slutbrugere.

2. Hvad angår den i artikel 59, stk. 1, 
litra h), omhandlede målsætning, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
en eller flere af følgende 
interventionstyper:

2. Hvad angår den i artikel 59, stk. 1, 
litra h), omhandlede målsætning, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
en eller flere af følgende 
interventionstyper:

a) under forordning (EU) nr. 
1308/2013 anerkendte 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

a) under forordning (EU) nr. 
1308/2013 anerkendte 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

b) investeringer i materielle og b) investeringer i materielle og 
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immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning

immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning

c) kollektiv oplagring af produkter 
produceret af producentorganisationen eller 
dennes medlemmer

c) kollektiv oplagring af produkter 
produceret af producentorganisationen eller 
dennes medlemmer

d) genplantning af frugtplantager, hvis 
det er nødvendigt efter en obligatorisk 
rydning af sundheds- eller 
plantesundhedsårsager efter ordre fra 
medlemsstatens kompetente myndighed 
eller med henblik på tilpasning til 
klimaændringer

d) genplantning af frugtplantager eller 
olivenlunde, hvis det er nødvendigt efter 
en obligatorisk rydning af sundheds- eller 
plantesundhedsårsager efter ordre fra 
medlemsstatens kompetente myndighed 
eller med henblik på tilpasning til 
klimaændringer

e) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål

e) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål

f) grøn høst, der består i høsten på et 
givet areal af samtlige umodne uafsættelige 
produkter, der ikke forud for den grønne 
høst er blevet beskadiget på grund af 
vejrforhold, sygdom eller andre årsager

f) grøn høst, der består i høsten på et 
givet areal af samtlige umodne uafsættelige 
produkter, der ikke forud for den grønne 
høst er blevet beskadiget på grund af 
vejrforhold, sygdom eller andre årsager

g) undladt høst, der består i 
afslutningen af den igangværende 
produktionscyklus på et givet areal, hvor 
produktet er veludviklet og af sund, rimelig 
og sædvanlig handelskvalitet, dog ikke 
ødelæggelse af produkter på grund af 
vejrforhold eller sygdom

g) undladt høst, der består i 
afslutningen af den igangværende 
produktionscyklus på et givet areal, hvor 
produktet er veludviklet og af sund, rimelig 
og sædvanlig handelskvalitet, dog ikke 
ødelæggelse af produkter på grund af 
vejrforhold eller sygdom

h) høst- og produktionsforsikring, der 
bidrager til at beskytte producenternes 
indkomst, når der forekommer tab som 
følge af naturkatastrofer, ugunstige 
vejrforhold, sygdomme eller 
skadedyrsangreb, og som samtidig sikrer, 
at støttemodtagerne træffer de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger.

h) høst- og produktionsforsikring, der 
bidrager til at beskytte producenternes 
indkomst, når der forekommer tab som 
følge af naturkatastrofer, ugunstige 
vejrforhold, sygdomme eller 
skadedyrsangreb, og som samtidig sikrer, 
at støttemodtagerne træffer de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger. Der 
kan ikke tegnes forsikring, medmindre 
producenterne aktivt forpligter sig til at 
træffe foranstaltninger med henblik på at 
reducere deres risici.

3. Medlemsstaterne fastlægger i deres 
strategiske planer de sektorer, i hvilke de 
gennemfører de i denne artikel omhandlede 
interventionstyper. For hver sektor vælger 
de en eller flere af de i artikel 59 
omhandlede målsætninger samt en eller 

3. Medlemsstaterne fastlægger i deres 
strategiske planer de sektorer, i hvilke de 
gennemfører de i denne artikel omhandlede 
interventionstyper. For hver sektor vælger 
de en eller flere af de i artikel 59 
omhandlede målsætninger samt en eller 
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flere af de i stk. 1 og 2 i denne artikel 
omhandlede interventionstyper. 
Medlemsstaterne fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper. Medlemsstaterne 
begrunder deres valg af sektorer, 
målsætninger, interventionstyper og 
interventioner.

flere af de i stk. 1 og 2 i denne artikel 
omhandlede interventionstyper. 
Medlemsstaterne fastlægger 
interventionerne inden for de valgte 
interventionstyper. Medlemsstaterne 
begrunder deres valg af sektorer, 
målsætninger, interventionstyper og 
interventioner.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Artikel 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 64 Artikel 64

Interventionstyper til landdistriktsudvikling Interventionstyper til landdistriktsudvikling

Interventionstyperne i dette kapitel er: Interventionstyperne i dette kapitel er:

a) miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser

a) miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser, der er til gavn for 
miljøet

b) naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger

b) naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger

c) områdespecifikke ulemper, der 
følger af visse obligatoriske krav

c) områdespecifikke ulemper, der 
følger af visse obligatoriske krav

d) investeringer d) investeringer

e) etablering af unge landbrugere og 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne

e) etablering af unge landbrugere, 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne og bæredygtig 
erhvervsudvikling

f) risikostyringsværktøjer f) risikostyringsværktøjer

g) samarbejde g) samarbejde

h) videnudveksling og information. h) videnudveksling og information.

Ændringsforslag126

Forslag til forordning
Artikel 65
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 65 Artikel 65

Miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser

Miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser, der er til gavn for 

miljøet
1. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
for miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
for miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser, der er til gavn for 
miljøet, på de betingelser, der er fastsat i 
denne artikel, og som yderligere præciseret 
i de strategiske planer.

2. Medlemsstaterne indarbejder miljø- 
og klimavenlige landbrugsforpligtelser i 
deres strategiske planer.

2. Medlemsstaterne indarbejder miljø- 
og klimavenlige landbrugsforpligtelser i 
deres strategiske planer i henhold til 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f). Til disse 
forpligtelser afsættes i overensstemmelse 
med artikel 86, stk. 2, andet afsnit, mindst 
40 % af midlerne fra ELFUL.

3. Medlemsstaterne kan stille støtte 
under denne interventionstype til rådighed 
på hele deres område i overensstemmelse 
med nationale, regionale eller lokale 
behov.

3. Medlemsstaterne kan stille støtte 
under denne interventionstype til rådighed 
på hele deres område i overensstemmelse 
med nationale, regionale eller lokale 
behov.

4. Medlemsstaterne yder kun 
betalinger til landbrugere og andre 
støttemodtagere, som frivilligt forpligter 
sig til at forvalte forpligtelser, der anses for 
at være gavnlige med henblik på opfyldelse 
af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede 
specifikke målsætninger.

4. Medlemsstaterne yder kun 
betalinger til landbrugere eller grupper af 
landbrugere og andre støttemodtagere, 
som frivilligt forpligter sig til at forvalte 
forpligtelser, der anses for at være gavnlige 
og målrettede med henblik på opfyldelse af 
de i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
omhandlede specifikke målsætninger, eller 
som forbedrer dyrevelfærden. 

5. Til denne interventionstype yder 
medlemsstaterne kun betalinger, som 
dækker forpligtelser, der:

5. Til denne interventionstype for 
landbrugsarealer yder medlemsstaterne 
kun betalinger, som dækker forpligtelser, 
der ikke medfører dobbeltfinansiering i 
forbindelse med de betalinger, der ydes i 
henhold til denne forordning, og som:

a) går ud over de relevante 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
de normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM"), der er fastsat 
i kapitel I, afdeling 2, i dette afsnit

a) går ud over de relevante 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
de normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM"), der er fastsat 
i kapitel I, afdeling 2, i dette afsnit
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b) går ud over minimumskravene til 
brug af gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
obligatoriske krav indført under EU-retten

b) går ud over minimumskravene til 
brug af gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
obligatoriske krav indført under EU-retten

c) går ud over de betingelser for 
bevarelse af et landbrugsareal, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 1, litra a)

c) går ud over de betingelser for 
bevarelse af et landbrugsareal, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 1, litra a)

d) er forskellig fra de forpligtelser, for 
hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 
28.

d) er forskellig fra eller supplerer de 
forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i 
henhold til artikel 28.

6. Medlemsstaterne kompenserer 
støttemodtagerne for omkostninger, de har 
afholdt, og tabt indkomst som følge af de 
påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan 
de også dække transaktionsomkostninger. I 
behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne yde støtte som en fast 
procentsats eller et engangsbeløb pr. enhed. 
Betalingerne ydes på årsbasis.

6. Medlemsstaterne kompenserer 
støttemodtagerne for omkostninger, de har 
afholdt, og tabt indkomst som følge af de 
påtagne forpligtelser. Medlemsstaterne 
kan som et incitament forhøje 
kompensationen med en tillægsbonus for 
levering af offentlige goder baseret på 
ikkediskriminerende kriterier og de 
indikatorer, der er opstillet i henhold til 
denne forordning, for at give et effektivt 
incitament til deltagelse. Om nødvendigt 
kan de også dække 
transaktionsomkostninger. I behørigt 
begrundede tilfælde kan medlemsstaterne 
yde støtte som en fast procentsats eller et 
engangsbeløb pr. enhed. Betalingerne ydes 
på årsbasis.

7. Medlemsstaterne kan fremme og 
støtte kollektive ordninger og 
resultatorienterede betalingsordninger med 
henblik på at tilskynde landbrugere til 
betydeligt at forbedre miljøkvaliteten på en 
større skala og på en målbar måde.

7. Medlemsstaterne kan fremme og 
støtte kollektive ordninger og 
resultatorienterede betalingsordninger med 
henblik på at tilskynde landbrugere eller 
grupper af landbrugere til betydeligt at 
forbedre miljøkvaliteten på en større skala 
og på en målbar måde.

8. Forpligtelser skal indgås for en 
periode på fem til syv år. Hvor det er 
nødvendigt for at opnå eller fastholde visse 
miljømæssige fordele, der søges opnået, 
kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte 
en længere periode i deres strategiske 
planer for bestemte typer forpligtelser, 
herunder om de årlige forlængelser efter 
afslutningen af den indledende periode. I 
ekstraordinære og behørigt begrundede 
tilfælde og for nye forpligtelser, som følger 
direkte efter den forpligtelse, der er blevet 

8. Forpligtelser skal indgås for en 
periode på fem til syv år. Hvor det er 
nødvendigt for at opnå eller fastholde visse 
miljømæssige fordele, der søges opnået, 
kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte 
en længere periode i deres strategiske 
planer for bestemte typer forpligtelser, 
herunder om de årlige forlængelser efter 
afslutningen af den indledende periode. I 
ekstraordinære og behørigt begrundede 
tilfælde og for nye forpligtelser, som følger 
direkte efter den forpligtelse, der er blevet 
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forvaltet i den indledende periode, kan 
medlemsstaterne fastsætte en kortere 
periode i deres strategiske planer.

forvaltet i den indledende periode, kan 
medlemsstaterne fastsætte en kortere 
periode i deres strategiske planer.

9. Hvis der under denne 
interventionstype ydes støtte til miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser, 
forpligtelser til at overgå til eller 
opretholde økologiske landbrugsmetoder 
og metoder som defineret i forordning (EF) 
nr. 834/2007 og miljø- og klimavenligt 
skovbrug, fastsætter medlemsstaten en 
betaling pr. hektar.

9. Hvis der under denne 
interventionstype ydes støtte til miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser, 
forpligtelser til at overgå til eller 
opretholde økologiske landbrugsmetoder 
og metoder som defineret i forordning (EF) 
nr. 834/2007, fastsætter medlemsstaten en 
betaling pr. hektar eller pr. bedrift.

9a. For så vidt angår støtte til 
økologisk landbrug i henhold til 
nærværende artikel ydes betalingerne til 
egentlige landbrugere som defineret i 
artikel 4, stk. 1, litra d).

10. Medlemsstaterne sikrer, at 
personer, der gennemfører operationer 
under denne interventionstype, har adgang 
til den viden og de oplysninger, der er 
nødvendige for at gennemføre sådanne 
operationer.

10. Medlemsstaterne sikrer, at 
personer, der gennemfører operationer 
under denne interventionstype, har adgang 
til den viden og de oplysninger, der er 
nødvendige for at gennemføre sådanne 
operationer.

11. Medlemsstaterne sikrer, at 
interventionerne i denne artikel er i 
overensstemmelse med den støtte, der ydes 
i henhold til artikel 28.

11. Medlemsstaterne sikrer, at 
interventionerne i denne artikel er i 
overensstemmelse med den støtte, der ydes 
i henhold til artikel 28.

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 66 udgår
Naturbetingede eller andre 

områdespecifikke begrænsninger
1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, 
og som yderligere præciseret i de 
strategiske planer med henblik på at 
bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, 
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stk. 1, omhandlede specifikke 
målsætninger.
2. Disse betalinger ydes til egentlige 
landbrugere for arealer, der er udpeget i 
medfør af artikel 32 i forordning (EU) nr. 
1305/2013.
3. Medlemsstaterne yder kun 
betalinger under denne interventionstype 
med henblik på at kompensere 
støttemodtagere for alle eller dele af de 
ekstraomkostninger, de har afholdt, og 
tabt indkomst relateret til naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 
begrænsninger i det berørte område.
4. Ekstraomkostninger og 
indkomsttab som omhandlet i stk. 3 
beregnes for så vidt angår naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 
begrænsninger i forhold til områder, der 
ikke er påvirket af naturbetingede eller 
andre områdespecifikke begrænsninger.
5. Betalinger ydes årligt pr. hektar.

Begrundelse

Flyttes til første søjle (artikel 28a).

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 67 Artikel 67

Områdespecifikke ulemper, der følger af 
visse obligatoriske krav

Områdespecifikke ulemper, der følger af 
visse obligatoriske krav

1. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
for områdespecifikke ulemper, som er 
pålagt begrænsninger som følge af krav, 
der udspringer af gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF eller direktiv 2000/60/EF, på 
de betingelser, der er fastsat i denne artikel, 
og som yderligere præciseret i de 

1. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
for områdespecifikke ulemper, som er 
pålagt begrænsninger som følge af krav, 
der udspringer af gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF eller direktiv 2000/60/EF, på 
de betingelser, der er fastsat i denne artikel, 
og som yderligere præciseret i de 
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strategiske planer med henblik på at 
bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, 
stk.1, omhandlede specifikke 
målsætninger.

strategiske planer med henblik på at 
bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, 
stk.1, omhandlede specifikke 
målsætninger.

2. Disse betalinger kan ydes til 
landbrugere, skovbrugere og andre 
arealforvaltere for områder med de i stk. 1 
omhandlede ulemper.

2. Disse betalinger kan ydes til 
landbrugere, grupper af landbrugere, 
skovbrugere og grupper af skovbrugere. I 
behørigt begrundede tilfælde kan de også 
ydes til andre arealforvaltere for områder 
med de i stk. 1 omhandlede ulemper.

3. I forbindelse med definitionen af 
områder med ulemper kan 
medlemsstaterne medtage følgende 
områder:

3. I forbindelse med definitionen af 
områder med ulemper kan 
medlemsstaterne medtage følgende 
områder:

a) Natura 2000-landbrugs- og 
skovbrugsområder, der er udpeget i 
henhold til direktiv 92/43/EØF og 
2009/147/EF

a) Natura 2000-landbrugs- og 
skovbrugsområder, der er udpeget i 
henhold til direktiv 92/43/EØF og 
2009/147/EF

b) andre afgrænsede 
naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget 
eller skovbruget er pålagt miljøbetingede 
begrænsninger, og som bidrager til 
gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 
92/43/EØF, under forudsætning af, at disse 
områder ikke overstiger 5 % af de 
udpegede Natura 2000-områder, som er 
omfattet af det territoriale 
anvendelsesområde for hver strategisk plan

b) andre afgrænsede 
naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget 
eller skovbruget er pålagt miljøbetingede 
begrænsninger, og som bidrager til 
gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 
92/43/EØF, under forudsætning af, at disse 
områder ikke overstiger 5 % af de 
udpegede Natura 2000-områder, som er 
omfattet af det territoriale 
anvendelsesområde for hver strategisk plan

c) landbrugsområder, der er omfattet 
af vandområdeplaner i henhold til direktiv 
2000/60/EF.

c) landbrugsområder, der er omfattet 
af vandområdeplaner i henhold til direktiv 
2000/60/EF.

ca) områder med høj natur- og 
landskabsværdi, der falder uden for de 
områder, der er omhandlet i litra a), b) og 
c).

4. Medlemsstaterne yder kun støtte 
under denne interventionstype med henblik 
på at kompensere støttemodtagere for alle 
eller dele af de ekstraomkostninger, de har 
afholdt, og tabt indkomst relateret til 
områdespecifikke ulemper i det berørte 
område.

4. Medlemsstaterne yder kun støtte 
under denne interventionstype med henblik 
på at kompensere støttemodtagere for alle 
eller dele af de ekstraomkostninger, de har 
afholdt, og tabt indkomst relateret til 
områdespecifikke ulemper i det berørte 
område.

5. Ekstraomkostninger og tabt 
indkomst som omhandlet i stk. 4 beregnes:

5. Ekstraomkostninger og tabt 
indkomst som omhandlet i stk. 4 beregnes:

a) for begrænsninger, der er afledt af a) for begrænsninger, der er afledt af 
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direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF, kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der går ud over 
de relevante normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM") som fastsat i 
henhold til kapitel I, afdeling 2, i dette 
afsnit i denne forordning, og de betingelser 
for bevarelse af et landbrugsareal, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 1, litra a), i denne forordning

direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF, kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der går ud over 
de relevante normer for god landbrugs- og 
miljømæssig stand ("GLM") som fastsat i 
henhold til kapitel I, afdeling 2, i dette 
afsnit i denne forordning, og de betingelser 
for bevarelse af et landbrugsareal, der er 
fastsat i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 1, litra a), i denne forordning

b) for begrænsninger, der er afledt af 
direktiv 2000/60/EF, kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der går ud over 
de relevante lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, dog med undtagelse LF 2 
som omhandlet i bilag III, og GLM-normer 
som fastsat i kapitel I i afdeling 2 i dette 
afsnit, og de betingelser for bevarelse af et 
landbrugsareal, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, 
litra a), i denne forordning.

b) for begrænsninger, der er afledt af 
direktiv 2000/60/EF, kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der går ud over 
de relevante lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, dog med undtagelse LF 1 
som omhandlet i bilag III, og GLM-normer 
som fastsat i kapitel I i afdeling 2 i dette 
afsnit, og de betingelser for bevarelse af et 
landbrugsareal, der er fastsat i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, 
litra a), i denne forordning.

6. Betalinger ydes årligt pr. hektar. 6. Betalinger ydes årligt pr. hektar.

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68 Artikel 68

Investeringer Investeringer

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
investeringer på de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
investeringer på de betingelser, der er 
fastsat i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og immaterielle investeringer, der bidrager 
til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger. Støtte til 
skovbrugssektoren ydes i henhold til en 
skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til materielle 
og/eller immaterielle investeringer, der 
bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 
omhandlede specifikke målsætninger, og 
som beviseligt ikke er til skade for miljøet. 
Støtte til skovbrugssektoren ydes i henhold 
til en skovforvaltningsplan eller et lignende 
instrument.
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3. Medlemsstaterne udarbejder en liste 
over ikkestøtteberettigede investeringer og 
udgiftskategorier, der mindst indeholder 
følgende:

3. Medlemsstaterne udarbejder en liste 
over ikkestøtteberettigede investeringer og 
udgiftskategorier, der mindst indeholder 
følgende:

a) køb af rettigheder til 
landbrugsproduktion

a) køb af rettigheder til 
landbrugsproduktion

b) køb af betalingsrettigheder b) køb af betalingsrettigheder 

c) køb af jord med undtagelse af køb 
af jord med henblik på miljøbevarelse eller 
jord købt af unge landbrugere ved brug af 
finansielle instrumenter

c) køb af jord med undtagelse af køb 
af jord med henblik på miljøbevarelse eller 
jord købt af unge landbrugere ved brug af 
finansielle instrumenter

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d) køb af dyr, etårige planter og 
udplantning heraf, hvis det ikke er med det 
formål at genoprette land- eller 
skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale hændelser 
eller med det formål at beskytte 
besætninger mod rovdyr og dyr, der 
anvendes i stedet for maskiner i uvejsomt 
terræn for at beskytte landskabet

e) renter af gæld med undtagelse af 
tilskud, der gives i form af 
rentegodtgørelse eller tilskud til 
garantigebyrer

e) renter af gæld med undtagelse af 
tilskud, der gives i form af 
rentegodtgørelse eller tilskud til 
garantigebyrer

f) investeringer i kunstvanding, som 
ikke er i overensstemmelse med opfyldelse 
af målet om god tilstand i vandområder 
som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

f) investeringer i kunstvanding, som 
ikke fører til en nettoreduktion af 
vandforbruget til kunstvanding i 
indvindingsområdet, og som ikke er i 
overensstemmelse med opfyldelse af målet 
om god tilstand i vandområder som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, herunder udvidelsen af 
kunstvanding, der påvirker vandområder, 
hvis status er fastslået som mindre end god 
i den relevante vandområdeplan

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, der ikke er en del af 
de lokale udviklingsstrategier 

g) investeringer i større 
infrastrukturprojekter, der ikke er en del af 
de lokale udviklingsstrategier 

h) investeringer i skovrejsning, der 
ikke er i overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning, jf. de 
paneuropæiske retningslinjer for 
nyplantning og genplantning af skov.

h) investeringer i skovrejsning og 
skovgenoprettelse, der ikke er i 
overensstemmelse med klima- og 
miljømålsætningerne og principperne for 
bæredygtig skovforvaltning, jf. de 
paneuropæiske retningslinjer for 
nyplantning og genplantning af skov
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ha) investeringer i koncentrerede 
dyrefodringsoperationer og i 
infrastruktur, som ikke overholder 
anbefalingerne vedrørende god 
dyrevelfærd og principperne i Rådets 
direktiv 98/58/EF
hb) investeringer i 
bioenergiproduktion, som ikke er i 
overensstemmelse med de 
bæredygtighedskriterier, der er fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/20011a.

Litra a), b), d) og g) i første afsnit finder 
ikke anvendelse, hvis der ydes støtte ved 
hjælp af finansielle instrumenter.

Litra a), b) og g) i første afsnit finder ikke 
anvendelse, hvis der ydes støtte ved hjælp 
af finansielle instrumenter.

4. Medlemsstaterne begrænser deres 
støtte til maksimalt 75 % af de 
støtteberettigede omkostninger.

4. Medlemsstaterne begrænser deres 
støtte til maksimalt 75 % af de 
støtteberettigede omkostninger.

Den maksimale støtte kan forhøjes for 
følgende investeringer:

Den maksimale støtte kan forhøjes for 
følgende investeringer:

a) skovrejsning og ikkeproduktive 
investeringer knyttet til de specifikke 
miljø- og klimamålsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

a) skovrejsning, genopretning af 
landbrugs- og skovbrugssystemer og 
ikkeproduktive investeringer knyttet til de 
specifikke miljø- og klimamålsætninger 
omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og 
f)

b) investeringer i basale ydelser i 
landdistrikterne

b) investeringer i basale ydelser i 
landdistrikterne

c) investeringer i genoprettelse af 
land- eller skovbrugspotentialet efter en 
naturkatastrofe eller katastrofale 
hændelser og investeringer i passende 
præventive aktioner i skovene og i 
landdistriktsmiljøet.

c) investeringer i genoprettelse af 
land- eller skovbrugspotentialet efter 
brande og andre naturkatastrofer eller 
katastrofale hændelser og investeringer i 
passende præventive aktioner i skovene og 
i landdistriktsmiljøet.

__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om 
fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (EUT L 328 af 
21.12.2018, s. 82).

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
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Artikel 69 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etablering af unge landbrugere og 
etablering af virksomheder i 
landdistrikterne

Etablering af unge landbrugere, etablering 
af virksomheder i landdistrikterne og 
bæredygtig erhvervsudvikling

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer at de 
interventioner, der er omhandlet i denne 
artikel, fordeles på en måde, der bidrager 
til at opnå ligestilling mellem kønnene i 
landdistrikter.

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70 Artikel 70

Risikostyringsværktøjer Risikostyringsværktøjer

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne yder støtte til 
risikostyringsværktøjer på de betingelser, 
der er fastsat i denne artikel, og som 
yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte med henblik på at 
fremme risikostyringsværktøjer, der 
hjælper egentlige landbrugere med at styre 
produktion og indkomstrisici knyttet til 
deres landbrugsaktivitet, som er uden for 
deres kontrol, og som bidrager til 
opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede 
specifikke målsætninger.

3. Medlemsstaterne kan navnlig yde 3. Medlemsstaterne kan navnlig yde 
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følgende støtte: følgende støtte:

a) finansielle bidrag til 
forsikringspræmier

a) finansielle bidrag til 
forsikringspræmier

b) finansielle bidrag til gensidige 
fonde, herunder 
administrationsomkostninger i forbindelse 
med oprettelsen.

b) finansielle bidrag til gensidige 
fonde, herunder 
administrationsomkostninger i forbindelse 
med oprettelsen.

4. Medlemsstaterne fastsætter 
følgende betingelser for støtteberettigelse:

4. Medlemsstaterne fastsætter 
følgende betingelser for støtteberettigelse:

a) typen af støtteberettigede 
forsikringsordninger og gensidige fonde 
samt deres dækning

a) typen af støtteberettigede 
forsikringsordninger og gensidige fonde 
samt deres dækning

b) metoden til beregning af tab og de 
faktorer, der udløser kompensation

b) metoden til beregning af tab og de 
faktorer, der udløser kompensation

c) bestemmelserne for 
sammensætningen og forvaltningen af 
gensidige fonde.

c) bestemmelserne for 
sammensætningen og forvaltningen af 
gensidige fonde.

5. Medlemsstaterne sikre, at der kun 
ydes støtte til dækning af tab på mindst 
20 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion eller indkomst i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

5. Medlemsstaterne sikre, at der kun 
ydes støtte til dækning af tab på mindst 
20 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion eller indkomst i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

6. Medlemsstaterne begrænser deres 
støtte til maksimalt 70 % af de 
støtteberettigede omkostninger.

6. Medlemsstaterne begrænser deres 
støtte til maksimalt 70 % af de 
støtteberettigede omkostninger.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af interventioner i denne 
artikel med andre offentlige eller private 
risikostyringsordninger undgås.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af interventioner i denne 
artikel med andre offentlige eller private 
risikostyringsordninger undgås.

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 71 Artikel 71

Samarbejde Samarbejde
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1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
samarbejde på de betingelser, der er fastsat 
i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer, med 
henblik på at forberede og gennemføre 
projekter i de operationelle grupper inden 
for rammerne af Det Europæiske 
Innovationspartnerskab om et Produktivt 
og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i 
artikel 114 og i Leaderprogrammet, der 
omtales som lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet i artikel 25 i forordning 
(EU) [CPR] samt på at fremme 
kvalitetsordninger, 
producentorganisationer eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller andre former 
for samarbejde.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
samarbejde på de betingelser, der er fastsat 
i denne artikel, og som yderligere 
præciseret i de strategiske planer, med 
henblik på at forberede og gennemføre 
projekter i de operationelle grupper inden 
for rammerne af Det Europæiske 
Innovationspartnerskab om et Produktivt 
og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i 
artikel 114 og i Leaderprogrammet, der 
omtales som lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet i artikel 25 i forordning 
(EU) [CPR] samt på at fremme 
kvalitetsordninger, 
producentorganisationer eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller andre former 
for samarbejde.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til fremme af 
samarbejdsformer, der omfatter mindst to 
enheder, og som bidrager til opfyldelsen af 
de i artikel 6 omhandlede specifikke 
målsætninger.

2. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype kun støtte til fremme af 
samarbejdsformer, der omfatter mindst to 
enheder, og som bidrager til opfyldelsen af 
de i artikel 6 omhandlede specifikke 
målsætninger.

3. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte til omkostninger i 
forbindelse med alle aspekter af 
samarbejdet. 

3. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype støtte til omkostninger i 
forbindelse med alle aspekter af 
samarbejdet. 

4. Medlemsstaterne kan yde støtte 
enten som et samlet beløb, som dækker 
omkostningerne til samarbejdet og 
omkostningerne til projekter og 
operationer, der gennemføres, eller vælge 
kun at dække omkostningerne til 
samarbejdet og anvende midler fra andre 
interventionstyper og nationale eller EU-
støtteinstrumenter projektets 
gennemførelse. 

4. Medlemsstaterne kan yde støtte 
enten som et samlet beløb, som dækker 
omkostningerne til samarbejdet og 
omkostningerne til projekter og 
operationer, der gennemføres, eller vælge 
kun at dække omkostningerne til 
samarbejdet og anvende midler fra andre 
interventionstyper og nationale eller EU-
støtteinstrumenter projektets 
gennemførelse. 

5. Hvis støtten ydes som et samlet 
beløb, sikrer medlemsstaten, at Unionens 
bestemmelser og krav til sammenlignelige 
aktioner, der hører ind under andre 
interventionstyper, overholdes. Dette 
stykke finder ikke anvendelse på 
Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR].

5. Hvis støtten ydes som et samlet 
beløb, sikrer medlemsstaten, at Unionens 
bestemmelser og krav til sammenlignelige 
aktioner, der hører ind under andre 
interventionstyper, overholdes. Dette 
stykke finder ikke anvendelse på 
Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR].
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6. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype ikke støtte til samarbejde, 
der udelukkende involverer 
forskningsorganer.

6. Medlemsstaterne yder under denne 
interventionstype ikke støtte til samarbejde, 
der udelukkende involverer 
forskningsorganer.

7. Hvad angår samarbejde i 
forbindelse med generationsskifte yder 
medlemsstaterne kun støtte til landbrugere, 
der har nået pensionsalderen i henhold til 
national lovgivning.

7. Hvad angår samarbejde i 
forbindelse med generationsskifte og med 
det yderligere formål at fremme 
generationsskifte inden for den enkelte 
bedrift, yder medlemsstaterne kun støtte til 
landbrugere, der har nået pensionsalderen i 
henhold til national lovgivning.

8. Medlemsstaterne begrænser støtten 
til maksimalt syv år, med undtagelse for 
kollektive miljø- og klimaaktioner og i 
behørigt begrundede tilfælde med henblik 
på at opfylde de i artikel 6, stk. 1, litra d), 
e) og f), omhandlede specifikke miljø- og 
klimamålsætninger.

8. Medlemsstaterne begrænser støtten 
til maksimalt syv år, med undtagelse for 
kollektive miljø- og klimaaktioner og i 
behørigt begrundede tilfælde med henblik 
på at opfylde de i artikel 6, stk. 1, litra d), 
e) og f), omhandlede specifikke miljø- og 
klimamålsætninger. Medlemsstaterne 
støtter ikke interventioner med negative 
virkninger for miljøet.
8a. Leaderprogrammet, der omtales 
som lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet, jf. stk. 1, yder støtte til 
aktiv og primær inddragelse af landbrugs- 
og/eller skovbrugsbedrifter.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovbrug og 
landdistriktsvirksomheder på de 
betingelser, der er fastsat i denne artikel, og 
som yderligere præciseret i de strategiske 
planer.

1. Medlemsstaterne kan yde støtte til 
videnudveksling og information i 
forbindelse med landbrug, skovlandbrug, 
skovbrug og landdistriktsvirksomheder på 
de betingelser, der er fastsat i denne artikel, 
og som yderligere præciseret i de 
strategiske planer.

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udvælgelsen af operationer skal 
forvaltningsmyndighederne sikre de 
planlagte interventioners klima-, miljø- og 
biodiversitetssikring. 

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 86 Artikel 86

Minimums- og maksimumsbeløb for 
finansielle tildelinger

Minimums- og maksimumsbeløb for 
finansielle tildelinger

1. Mindst 5 % af det i bilag IX 
fastsatte samlede ELFUL-bidrag til den 
strategiske plan er forbeholdt 
Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR].

1. Mindst 5 % af det i bilag IX 
fastsatte samlede ELFUL-bidrag til den 
strategiske plan er forbeholdt 
Leaderprogrammet, der omtales som 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet i 
artikel 25 i forordning (EU) [CPR].

2. Mindst 30 % af det samlede 
ELFUL-bidrag til den strategiske plan som 
fastsat i bilag IX er forbeholdt 
interventioner med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66.

2. Mindst 40 % af det samlede 
ELFUL-bidrag til den strategiske plan som 
fastsat i bilag IX er forbeholdt 
interventioner med fokus på de specifikke 
miljø- og klimarelaterede målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) 
og f), i denne forordning, undtagen 
interventioner i medfør af artikel 66. 
Mindst 30 % af det samlede EGFL-bidrag 
til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IV er forbeholdt de klima- og 
miljøordninger, der er fastast i artikel 28.
Hver medlemsstat fastsætter et 
mindstebeløb, der bidrager til den 
specifikke målsætning, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 1, litra f). Beløbet skal 
beregnes på grundlag af SWOT-analysen 
og beregningen af de behov, der sigtes 
mod med hensyn til prioriterede arter og 
levesteder inden for den prioriterede 
handlingsplan i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF. 
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Beløbet anvendes til de i denne 
forordnings artikel 65, artikel 67 og 
artikel 68, stk. 4, litra a), beskrevne 
foranstaltninger og til anvendelse af 
støtten til strategiske 
naturbeskyttelsesprojekter inden for 
rammerne af [LIFE-forordningen] i 
henhold til denne artikels stk. 7.

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
regionerne i den yderste periferi.

Første afsnit finder ikke anvendelse på 
regionerne i den yderste periferi.

3. Højst 4 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX kan anvendes til finansiering af de 
aktioner i form af teknisk bistand, der 
iværksættes på initiativ af 
medlemsstaterne, jf. artikel 112.

3. Højst 4 % af det samlede ELFUL-
bidrag til den strategiske plan som fastsat i 
bilag IX kan anvendes til finansiering af de 
aktioner i form af teknisk bistand, der 
iværksættes på initiativ af 
medlemsstaterne, jf. artikel 112.

ELFUL-bidraget kan forhøjes til 6 % for de 
strategiske planer, hvis Unionens samlede 
beløb til støtte til landdistriktsudvikling er 
op til 90 mio. EUR. 

ELFUL-bidraget kan forhøjes til 6 % for de 
strategiske planer, hvis Unionens samlede 
beløb til støtte til landdistriktsudvikling er 
op til 90 mio. EUR. 

Teknisk bistand godtgøres som 
finansiering efter fast takst i henhold til 
artikel 125, stk. 1, litra e), i forordning 
(EU/Euratom …/… [ny finansforordning] 
inden for rammerne af mellemliggende 
betalinger i medfør af artikel 30 i 
forordning (EU) [HZR]. Denne faste takst 
svarer til den procentsats, der er fastsat i 
den strategiske plan for teknisk bistand af 
de samlede anmeldte udgifter.

Teknisk bistand godtgøres som 
finansiering efter fast takst i henhold til 
artikel 125, stk. 1, litra e), i forordning 
(EU/Euratom …/… [ny finansforordning] 
inden for rammerne af mellemliggende 
betalinger i medfør af artikel 30 i 
forordning (EU) [HZR]. Denne faste takst 
svarer til den procentsats, der er fastsat i 
den strategiske plan for teknisk bistand af 
de samlede anmeldte udgifter.

4. For hver medlemsstat er det 
minimumsbeløb, der er fastsat i bilag X, 
forbeholdt bidrag til den specifikke 
målsætning om at "tiltrække unge 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling" som fastsat i artikel 
6, stk. 1, litra g). På grundlag af analysen af 
situationen med hensyn til stærke og svage 
sider, muligheder, trusler ("SWOT-
analysen") og indkredsningen af hvilke 
behov, der skal opfyldes, anvendes beløbet 
til følgende interventionstyper: 

4. For hver medlemsstat er det 
minimumsbeløb, der er fastsat i bilag X, 
forbeholdt bidrag til den specifikke 
målsætning om at "tiltrække unge 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling" som fastsat i artikel 
6, stk. 1, litra g). På grundlag af analysen af 
situationen med hensyn til stærke og svage 
sider, muligheder, trusler ("SWOT-
analysen") og indkredsningen af hvilke 
behov, der skal opfyldes, anvendes beløbet 
til følgende interventionstyper: 

a) supplerende indkomststøtte til unge 
landbrugere som omhandlet i artikel 27

a) supplerende indkomststøtte til unge 
landbrugere som omhandlet i artikel 27

b) unge landbrugeres etablering som b) unge landbrugeres etablering som 
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omhandlet i artikel 69. omhandlet i artikel 69.

5. De vejledende finansielle 
tildelinger til interventioner med koblet 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, er 
begrænset til højst 10 % af de beløb, der er 
fastsat i bilag VII.

5. De vejledende finansielle 
tildelinger til interventioner med koblet 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, er 
begrænset til højst 10 % af de beløb, der er 
fastsat i bilag VII.

Uanset første afsnit kan medlemsstater, der 
i henhold til artikel 53, stk. 4, i forordning 
(EU) nr. 1307/2013 og med henblik på 
frivillig koblet støtte anvendte mere end 
13 % af deres årlige nationale loft som 
fastsat i bilag II til nævnte forordning, 
beslutte at anvende mere end 10 % af det 
beløb, der er fastsat i bilag VII, med 
henblik på koblet indkomststøtte. Den 
procentsats, der følger heraf, kan ikke 
overstige den procentsats, som 
Kommissionen har godkendt for frivillig 
koblet støtte for ansøgningsåret 2018.

Uanset første afsnit kan medlemsstater, der 
i henhold til artikel 53, stk. 4, i forordning 
(EU) nr. 1307/2013 og med henblik på 
frivillig koblet støtte anvendte mere end 
13 % af deres årlige nationale loft som 
fastsat i bilag II til nævnte forordning, 
beslutte at anvende mere end 10 % af det 
beløb, der er fastsat i bilag VII, med 
henblik på koblet indkomststøtte. Den 
procentsats, der følger heraf, kan ikke 
overstige den procentsats, som 
Kommissionen har godkendt for frivillig 
koblet støtte for ansøgningsåret 2018.

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Den procentsats, der er omhandlet i første 
afsnit, kan forhøjes med højst 2 %, hvis det 
beløb, der svarer til den procentsats, der 
overstiger 10 %, afsættes til støtte til 
proteinafgrøder i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 1.

Det beløb, der medtages i den godkendte 
strategiske plan som følge af anvendelsen 
af første og andet afsnit, er bindende.

Det beløb, der medtages i den godkendte 
strategiske plan som følge af anvendelsen 
af første og andet afsnit, er bindende.

6. Med forbehold af artikel 15 i 
forordning (EU) [HzR] kan det 
maksimumsbeløb, der kan ydes i en 
medlemsstat før anvendelsen af artikel 15 i 
nærværende forordning i henhold til afsnit 
III, kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, i 
denne forordning i for kalenderår, ikke 
overstige de beløb, der er fastsat i den 
strategiske plan i henhold til stk. 6.

6. Med forbehold af artikel 15 i 
forordning (EU) [HzR] kan det 
maksimumsbeløb, der kan ydes i en 
medlemsstat før anvendelsen af artikel 15 i 
nærværende forordning i henhold til afsnit 
III, kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, i 
denne forordning i for kalenderår, ikke 
overstige de beløb, der er fastsat i den 
strategiske plan i henhold til stk. 6.

7. Medlemsstaterne kan i deres 
strategiske plan beslutte at anvende en vis 
andel af ELFUL-tildelingen til at øge 
støttens løftestangseffekt og opgradere 
integrerede strategiske naturprojekter som 
omhandlet i [LIFE-forordningen] og til at 
finansiere aktioner vedrørende tværnational 

7. Medlemsstaterne kan i deres 
strategiske plan beslutte at anvende en vis 
andel af ELFUL-tildelingen til at øge 
støttens løftestangseffekt og opgradere 
integrerede strategiske naturprojekter som 
omhandlet i [LIFE-forordningen] og til at 
finansiere aktioner vedrørende tværnational 
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læringsmobilitet for borgere på landbrugs- 
landdistriktsområdet med særlig fokus på 
unge landbrugere, jf. 
[Erasmusforordningen].

læringsmobilitet for borgere på landbrugs- 
landdistriktsområdet med særlig fokus på 
unge landbrugere, jf. 
[Erasmusforordningen].

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 87 Artikel 87

Sporing af klimarelaterede udgifter Sporing af miljø- og klimarelaterede 
udgifter

1. Kommissionen foretager på 
grundlag af de oplysninger, der forelægges 
af medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til klimamålsætningerne 
ved brug af enkle og fælles metoder.

1. Kommissionen foretager på 
grundlag af de oplysninger, der forelægges 
af medlemsstaterne, en evaluering af 
politikkens bidrag til miljø- og 
klimamålsætningerne ved brug af enkle, 
passende, præcise og fælles metoder. 
Kommissionen aflægger regelmæssigt 
rapport om de fremskridt, der er gjort mod 
mainstreaming af både miljø- og 
klimaforanstaltninger, herunder 
udgiftsbeløbet. Resultaterne præsenteres 
ved den årlige gennemgang som fastsat i 
artikel 122.

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved 
at anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til klimamålsætningerne. 
Disse vægtninger er som følger:

2. Bidraget til udgiftsmålet anslås ved 
at anvende specifikke vægtninger, der er 
differentieret på grundlag af, hvorvidt der 
gennem støtten ydes et betydeligt eller 
moderat bidrag til miljø- og 
klimamålsætningerne, og suppleres af 
EU's klimamarkørsystem. Disse 
vægtninger er som følger:

a) 40 % for udgifter til grundlæggende 
indkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed og supplerende 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 2, underafdeling 2 og 3

a) 30 % for udgifter til grundlæggende 
indkomststøtte med henblik på 
bæredygtighed og supplerende 
indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, afdeling 2, underafdeling 2 og 3

b) 100 % for udgifter til ordninger til 
gavn for klimaet og miljøet som omhandlet 
i afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 4

b) 100 % for udgifter til ordninger til 
gavn for klimaet og miljøet som omhandlet 
i afsnit III, kapitel II, afdeling 2, 
underafdeling 4
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c) 100 % for udgifter til interventioner 
som omhandlet i artikel 86, stk. 2, første 
afsnit

c) 100 % for udgifter til interventioner 
som omhandlet i artikel 86, stk. 2, første 
afsnit

d) 40 % for udgifter til naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 
begrænsninger som omhandlet i artikel 66.

d) 40 % for udgifter til naturbetingede 
eller andre områdespecifikke 
begrænsninger som omhandlet i artikel 66.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 for at 
supplere denne med metoder til at spore 
integreringen af og evaluere de anslåede 
udgifter til miljømålsætningerne, 
herunder biodiversitet. Kommissionen 
tilpasser den specifikke vægtning af 
udgifterne til klimaændringer for at tage 
hensyn til de nye metoder og 
differentieringen af miljøudgifterne.

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske plan en vejledende finansiel 
tildeling til hver intervention. For hver 
intervention skal multiplikationen af det 
planlagte enhedsbeløb uden anvendelse af 
den variation i procentsats, der er 
omhandlet i artikel 89, og de planlagte 
output, være lig med den vejledende 
finansielle tildeling.

1. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
strategiske plan en vejledende finansiel 
tildeling til hver intervention i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, 
og artikel 86, stk. 2. For hver intervention 
skal multiplikationen af det planlagte 
enhedsbeløb uden anvendelse af den 
variation i procentsats, der er omhandlet i 
artikel 89, og de planlagte output, være lig 
med den vejledende finansielle tildeling.

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afkoblede direkte betalinger og 
koblet indkomststøtte som omhandlet i 

a) afkoblede direkte betalinger, 
undtagen ordninger til gavn for klimaet 
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afsnit III, kapitel II og miljøet som fastsat i artikel 28, og 
koblet indkomststøtte som omhandlet i 
afsnit III, kapitel II

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 90

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 90 Artikel 90

Fleksibilitet mellem tildelinger til direkte 
betalinger og ELFUL-tildelinger

Fleksibilitet mellem tildelinger til direkte 
betalinger og ELFUL-tildelinger

1. Som led i deres forslag til en 
strategisk plan som omhandlet i artikel 
106, stk. 1, kan medlemsstaterne beslutte at 
overføre:

1. Som led i deres forslag til en 
strategisk plan som omhandlet i artikel 
106, stk. 1, kan medlemsstaterne beslutte at 
overføre:

a) op til 15 % af medlemsstatens 
tildeling til direkte betalinger, jf. bilag IV, 
efter fradrag af de tildelinger til bomuld, 
der er fastsat i bilag VI for kalenderårene 
2021 til 2026, til medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 
eller eller

a) op til 15 % af medlemsstatens 
tildeling til direkte betalinger, jf. bilag IV, 
efter fradrag af de tildelinger til bomuld, 
der er fastsat i bilag VI for kalenderårene 
2021 til 2026, til medlemsstatens tildeling 
til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 
eller

b) op til 15 % af medlemsstatens 
tildeling til ELFUL i regnskabsårene 
2022-2027 til medlemsstatens tildeling til 
direkte betalinger, jf. bilag IV, for 
kalenderårene 2021 til 2026. 
Den procentdel af medlemsstatens tildeling 
til direkte betalinger, der kan overføres til 
medlemsstatens tildeling til ELFUL som 
omhandlet i første afsnit, kan forhøjes med

Den procentdel af medlemsstatens tildeling 
til direkte betalinger, der kan overføres til 
medlemsstatens tildeling til ELFUL som 
omhandlet i første afsnit, kan forhøjes 
yderligere med

a) op til 15 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse til ELFUL-finansierede 
interventioner, der er målrettet de i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede 
specifikke miljø- og klimamålsætninger.

a) op til 15 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse til ELFUL-finansierede 
interventioner, der er målrettet de i artikel 
6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede 
specifikke miljø- og klimamålsætninger.

b) op til 2 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse i overensstemmelse med artikel 

b) op til 2 procentpoint, hvis 
medlemsstaterne anvender den tilsvarende 
forhøjelse i overensstemmelse med artikel 
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86, stk. 4, litra b). 86, stk. 4, litra b).

2. I de beslutninger, der er nævnt i stk. 
1, fastsættes den procentdel, der er 
omhandlet i stk. 1, som kan være forskellig 
fra kalenderår til kalenderår.

2. I de beslutninger, der er nævnt i stk. 
1, fastsættes den procentdel, der er 
omhandlet i stk. 1, som kan være forskellig 
fra kalenderår til kalenderår.

3. Medlemsstaterne kan i 2023 
revidere de i stk. 1 omhandlede 
beslutninger inden for rammerne af en 
anmodning om ændring af deres strategiske 
planer som omhandlet i artikel 107.

3. Medlemsstaterne kan i 2023 
revidere de i stk. 1 omhandlede 
beslutninger inden for rammerne af en 
anmodning om ændring af deres strategiske 
planer som omhandlet i artikel 107.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt 
resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag I.

På grundlag af den SWOT-analyse, der er 
omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en 
vurdering af behovet, jf. artikel 96, 
fastlægger medlemsstaten i den strategiske 
plan en interventionsstrategi som 
omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes 
kvantitative mål og delmål med henblik på 
opfyldelse af de specifikke målsætninger, 
der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges 
ved anvendelse af det fælles sæt resultat- 
og effektindikatorer, der er fastlagt i bilag 
I.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 92

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 92 Artikel 92

Et øget ambitionsniveau med hensyn til 
miljø- og klimamålsætninger

Et øget ambitionsniveau med hensyn til 
miljø-, klima- og dyrevelfærdsrelaterede 

målsætninger
1. Medlemsstaterne tilstræber gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 

1. Medlemsstaterne yder gennem 
deres strategiske planer og navnlig gennem 
de elementer i interventionsstrategien, der 
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er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at 
yde et større samlet bidrag til opfyldelsen 
af de specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 
1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede 
bidrag til opfyldelsen af den målsætning, 
der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første 
afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 
1306/2013, i form af støtte igennem EGFL 
og ELFUL i perioden 2014-2020.

er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), et 
større samlet bidrag til opfyldelsen af hver 
enkelt af de specifikke miljø-, klima- og 
dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og 
i), i forhold til det samlede bidrag til 
opfyldelsen af den målsætning, der er 
omhandlet artikel 110, stk. 2, første afsnit, 
litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013, i 
form af støtte igennem EGFL og ELFUL i 
perioden 2014-2020. 

1a. Betalinger til omlægning til 
økologisk drift og vedligeholdelse i de 
strategiske planer i henhold til artikel 28 
og 65 overstiger de samlede betalinger, 
der er foretaget inden 2021 under 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikter til økologiske bedrifter 
beregnet som et årligt gennemsnit i faste 
priser.

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af 
foreliggende oplysninger for, hvordan de 
har til hensigt at nå det samlede bidrag som 
omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres 
på relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra 
b).

2. Medlemsstaterne redegør i deres 
strategiske planer på grundlag af de nyeste 
og mest pålidelige oplysninger for de 
miljø- og klimamæssige resultater, som de 
forventer at opnå i perioden 2021-2027, 
og for, hvordan de har til hensigt at nå det 
samlede bidrag som omhandlet i stk. 1, 
herunder hvordan de vil sikre, at de 
målsætninger, som er fastlagt på 
grundlag af effektindikatorerne i bilag I, 
udgør en forbedring af den aktuelle 
situation. Redegørelsen baseres på 
relevante oplysninger som f.eks. de 
elementer, der er omhandlet i artikel 95, 
stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra a 
og b).

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 94 Artikel 94

Procedurekrav Procedurekrav
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1. Medlemsstaterne udarbejder i 
overensstemmelse med deres institutionelle 
og retlige rammer den strategiske plan på 
grundlag af gennemsigtige procedurer.

1. Medlemsstaterne udarbejder i 
overensstemmelse med deres institutionelle 
og retlige rammer den strategiske plan på 
grundlag af gennemsigtige procedurer.

1a. Medlemsstaterne offentliggør de 
strategiske planer og de tilhørende bilag, 
både under udarbejdelsen og efter deres 
godkendelse.

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet på 
effektiv vis inddrages i udarbejdelsen af 
planens miljø- klimamæssige aspekter.

2. Det organ i medlemsstaten, der er 
ansvarlig for udarbejdelsen af den 
strategiske plan, sikrer, at de kompetente 
myndigheder på miljø- og klimaområdet på 
effektiv og inkluderende vis inddrages i 
udarbejdelsen af planens miljø- 
klimamæssige aspekter.

3. Hver medlemsstat tilrettelægger et 
partnerskab med de kompetente regionale 
og lokale myndigheder. Partnerskabet 
omfatter som minimum følgende partnere:

3. Hver medlemsstat tilrettelægger et 
partnerskab med de kompetente regionale 
og lokale myndigheder. Partnerskabet 
omfatter som minimum følgende partnere:

a) relevante offentlige myndigheder a) relevante offentlige myndigheder

b) arbejdsmarkedets parter og de 
økonomiske interesseorganisationer

b) arbejdsmarkedets parter, 
miljøorganisationer og de økonomiske 
interesseorganisationer

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, ligestilling mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

c) relevante organer, der repræsenterer 
civilsamfundet og, hvis det er relevant, 
organer, som er ansvarlige for fremme af 
social inklusion, grundlæggende 
rettigheder, folkesundheden, ligestilling 
mellem kønnene og 
ikkeforskelsbehandling.

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i 
udarbejdelsen af de strategiske planer.

Alle partnerne i litra b) skal være ligeligt 
repræsenteret, og der skal sikres en 
afbalanceret repræsentation mellem 
litra b) og c). Medlemsstaterne inddrager 
disse partnere i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af de strategiske planer, 
herunder gennem deltagelse i 
overvågningskomitéer i overensstemmelse 
med artikel 111. 

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
samarbejder med henblik på at sikre en 
effektiv koordinering i gennemførelsen af 
de strategiske planer under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om delt forvaltning.

4. Medlemsstaterne og Kommissionen 
samarbejder med henblik på at sikre en 
effektiv koordinering i gennemførelsen af 
de strategiske planer under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om delt forvaltning.
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Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en redegørelse for nuværende 
værdier og målværdier for 
effektindikatorer

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der på grundlag af de oplysninger, 
der fremlægges i overensstemmelse med 
stk. 1, litra a)-e), afdækkes områder, hvor 
der mangler referenceoplysninger eller 
oplysninger om kontekstindikatorer, eller 
hvor disse er utilstrækkelige med henblik 
på at give en fuldstændig beskrivelse af 
den nuværende situation med hensyn til 
de specifikke målsætninger, der er fastsat 
i artikel 6, håndterer medlemsstaterne en 
sådan konklusion inden for rammerne af 
deres strategiske plan eller via andre 
instrumenter og redegør for de foreslåede 
foranstaltninger i den strategiske plan.

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, litra i), skal der i vurderingen tages 
hensyn til overholdelsen af den 
lovgivning, der er omhandlet i bilag XIa.
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Begrundelse

Artikel 6, stk. 1, litra i), er målsætningen vedrørende samfundsmæssige krav, hvoraf et af dem 
er dyrevelfærd. Bilag XIa indeholder en liste over eksisterende lovgivning om dyrevelfærd.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender de nyeste og 
mest pålidelige data med henblik på denne 
vurdering.

Medlemsstaterne anvender de nyeste og 
mest pålidelige data med henblik på denne 
vurdering, herunder ajourførte 
oplysninger om alle stadier af en 
traktatbrudsprocedure og sager, der er 
afsluttede for nylig, vedrørende de miljø- 
og klimaplaner, som gennemfører EU-
lovgivningen på effektiv vis. For at 
bidrage til EU-målsætningerne medtages 
de foranstaltninger, som foreslås i planen, 
der er genstand for overtrædelsen, ikke i 
behovsvurderingen, og de godkendes ikke 
med henblik på finansiering.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 97 Artikel 97

Interventionsstrategi Interventionsstrategi

1. I den interventionsstrategi, der er 
omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra b), 
fastsættes for hver af de specifikke 
målsætninger som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, og som indgår i den strategiske plan:

1. I den interventionsstrategi, der er 
omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra b), 
fastsættes for hver af de specifikke 
målsætninger som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, og som indgår i den strategiske plan:

a) mål for hver relevant fælles 
resultatindikator og, hvis det er relevant, 
hver specifik resultatindikator og 
tilhørende delmål. Værdien af disse mål 
begrundes på baggrund af den vurdering af 

a) mål for hver relevant fælles 
resultat- og effektindikator og, hvis det er 
relevant, for hver specifik resultat- og 
effektindikator og tilhørende delmål. 
Værdien af disse mål begrundes på 
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behovene, der er omhandlet i artikel 96. 
Med henblik på de specifikke målsætninger 
i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), udledes 
målene af de forklaringselementer, der er 
angivet i stk. 2, litra a) og b), i denne 
artikel

baggrund af den vurdering af behovene, 
der er omhandlet i artikel 96. Med henblik 
på de specifikke målsætninger i artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f), udledes målene af 
de forklaringselementer, der er angivet i 
stk. 2, litra a) og b), i denne artikel

b) interventioner, der er baseret på de 
interventionstyper, der er fastlagt i afsnit 
III, med undtagelse af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, der 
er omhandlet i kapitel II, afdeling 3, 
underafdeling 2, i samme afsnit, skal være 
udformet til at afhjælpe den særlige 
situation, som gør sig gældende i det 
pågældende område, på grundlag af en 
velfunderet interventionslogik, der 
underbygges af den forudgående 
evaluering, der er omhandlet i artikel 125, 
den SWOT-analyse, der er omhandlet i 
artikel 103, stk. 2, og den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96

b) interventioner, der er baseret på de 
interventionstyper, der er fastlagt i afsnit 
III, med undtagelse af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, der 
er omhandlet i kapitel II, afdeling 3, 
underafdeling 2, i samme afsnit, skal være 
udformet til at afhjælpe den særlige 
situation, som gør sig gældende i det 
pågældende område, på grundlag af en 
velfunderet interventionslogik, der 
underbygges af den forudgående 
evaluering, der er omhandlet i artikel 125, 
den SWOT-analyse, der er omhandlet i 
artikel 103, stk. 2, og den vurdering af 
behovene, der er omhandlet i artikel 96

c) elementer, hvoraf det fremgår, 
hvordan interventionerne gør det muligt at 
nå målene, og hvordan de er indbyrdes 
sammenhængende og forenelige

c) elementer, hvoraf det fremgår, 
hvordan interventionerne gør det muligt at 
nå målene, og hvordan de er indbyrdes 
sammenhængende og forenelige

d) elementer, der viser, at tildelingen 
af finansielle midler til interventionerne i 
den strategiske plan er begrundet og 
passende til at nå de fastsatte mål og er i 
overensstemmelse med den 
finansieringsplan, der er omhandlet i 
artikel 100.

d) elementer, der viser, at tildelingen 
af finansielle midler til interventionerne i 
den strategiske plan er begrundet og 
passende til at nå de fastsatte mål og er i 
overensstemmelse med den 
finansieringsplan, der er omhandlet i 
artikel 100.

2. Interventionsstrategien skal også 
indeholde følgende elementer, hvoraf 
fremgår strategiens sammenhæng og 
interventionernes komplementaritet på 
tværs af de specifikke målsætninger som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1:

2. Interventionsstrategien skal også 
indeholde følgende elementer, hvoraf 
fremgår strategiens sammenhæng og 
interventionernes komplementaritet på 
tværs af de specifikke målsætninger som 
omhandlet i artikel 6, stk. 1:

a) en oversigt over miljø- og 
klimastrukturen i den strategiske plan med 
en beskrivelse af komplementariteten og 
referencebetingelserne mellem 
konditionaliteten og de forskellige 
interventioner, igennem hvilke de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f), skal opfyldes, og 

a) en oversigt over miljø- og 
klimastrukturen i den strategiske plan med 
en beskrivelse af komplementariteten og 
referencebetingelserne mellem 
konditionaliteten og de forskellige 
interventioner, igennem hvilke de 
specifikke miljø- og klimarelaterede 
målsætninger som omhandlet i artikel 6, 
stk. 1, litra d), e) og f), skal opfyldes, og 
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den måde, hvorpå det større samlede 
bidrag, der er omhandlet i artikel 92, skal 
opnås

den måde, hvorpå det større samlede 
bidrag, der er omhandlet i artikel 92, skal 
opnås

b) en redegørelse for, hvordan det er 
meningen, at miljø- og klimastrukturen i 
den strategiske plan skal bidrage til 
allerede fastsatte langsigtede nationale mål, 
der er fastsat i eller udspringer af den 
lovgivning, der er opført i bilag XI 

b) en redegørelse for, hvordan det er 
meningen, at miljø- og klimastrukturen i 
den strategiske plan skal bidrage til 
allerede fastsatte langsigtede nationale mål, 
der er fastsat i eller udspringer af den 
lovgivning, der er opført i bilag XI 

ba) en oversigt over foranstaltninger 
rettet mod forbedring af dyrevelfærden

c) hvad angår den specifikke 
målsætning om at "tiltrække unge 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling" i artikel 6, stk. 1, 
litra g), en oversigt over relevante 
interventioner i den strategiske plan og 
specifikke betingelser såsom de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 22, 
stk. 4, artikel 27, artikel 69 og artikel 71, 
stk. 7. Medlemsstaterne skal navnlig 
henvise til artikel 86, stk. 5, når de 
fremlægger finansieringsplanen for de 
interventionstyper, der er omhandlet i 
artikel 27 og 69. Oversigten skal også 
indeholde en redegørelse for samspillet 
med nationale instrumenter med henblik på 
at forbedre sammenhængen mellem 
Unionens aktioner og nationale aktioner på 
dette område

c) hvad angår den specifikke 
målsætning om at "tiltrække unge 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling" i artikel 6, stk. 1, 
litra g), en oversigt over relevante 
interventioner i den strategiske plan og 
specifikke betingelser såsom de 
betingelser, der er omhandlet i artikel 22, 
stk. 4, artikel 27, artikel 69 og artikel 71, 
stk. 7. Medlemsstaterne skal navnlig 
henvise til artikel 86, stk. 5, når de 
fremlægger finansieringsplanen for de 
interventionstyper, der er omhandlet i 
artikel 27 og 69. Oversigten skal også 
indeholde en redegørelse for samspillet 
med nationale instrumenter med henblik på 
at forbedre sammenhængen mellem 
Unionens aktioner og nationale aktioner på 
dette område

d) en oversigt over de sektorspecifikke 
interventioner, herunder den koblede 
indkomststøtte, der er omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, afdeling 3, underafdeling 1, 
og de sektorspecifikke interventioner, der 
er omhandlet i kapitel III i afsnit III, med 
en begrundelse for udvælgelsen af de 
pågældende sektorer, en liste over 
interventionerne for de enkelte sektorer, 
deres komplementaritet samt mulige 
specifikke yderlige mål i sammenhæng 
med interventionerne på grundlag af de 
sektorspecifikke interventionstyper, der er 
omhandlet i kapitel III i afsnit III

d) en oversigt over de sektorspecifikke 
interventioner, herunder den koblede 
indkomststøtte, der er omhandlet i afsnit 
III, kapitel II, afdeling 3, underafdeling 1, 
og de sektorspecifikke interventioner, der 
er omhandlet i kapitel III i afsnit III, med 
en begrundelse for udvælgelsen af de 
pågældende sektorer, en liste over 
interventionerne for de enkelte sektorer, 
deres komplementaritet samt mulige 
specifikke yderlige mål i sammenhæng 
med interventionerne på grundlag af de 
sektorspecifikke interventionstyper, der er 
omhandlet i kapitel III i afsnit III

e) en redegørelse for, hvilke 
interventioner der vil bidrage til en 
sammenhængende og integreret tilgang til 

e) en redegørelse for, hvilke 
interventioner der vil bidrage til en 
sammenhængende og integreret tilgang til 
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risikostyring risikostyring

ea) en redegørelse for, hvordan den 
strategiske plan sikrer kønsmæssig 
mainstreaming og bidrager til 
målsætningen om at opnå ligestilling 
mellem kønnene

f) en beskrivelse af samspillet mellem 
nationale og regionale interventioner, 
herunder fordelingen af de finansielle 
tildelinger til de enkelte interventioner og 
fonde.

f) en beskrivelse af samspillet mellem 
nationale og regionale interventioner, 
herunder fordelingen af de finansielle 
tildelinger til de enkelte interventioner og 
fonde.

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en redegørelse for, hvordan den 
strategiske plan vil støtte økologisk 
landbrug med henblik på at bidrage til at 
matche produktionen med den stigende 
efterspørgsel efter økologiske 
landbrugsprodukter, jf. artikel 13a.

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 98 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en oversigt over koordineringen af, 
afgrænsningen og komplementariteterne 
mellem ELFUL og andre EU-fonde, der er 
aktive i landdistrikterne.

iii) en oversigt over koordineringen af, 
afgrænsningen og komplementariteterne 
mellem ELFUL, EGFL og andre EU-
fonde, der er aktive i landdistrikterne.

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den målplan, der er omhandlet i 
artikel 95, stk. 1, litra e), består af en 

1. Den målplan, der er omhandlet i 
artikel 95, stk. 1, litra e), består af en 
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sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i årlige 
delmål.

sammenfattende tabel, hvoraf fremgår de i 
artikel 97, stk. 1, litra a), omhandlede mål 
med angivelse af opdelingen i toårige 
delmål.

Begrundelse

Det ville være lettere for medlemsstaternes forvaltninger at fastsætte toårige delmål. Nogle 
mål tager det også længere tid at nå, og fremskridt kan kun ses over en længere tidsperiode.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles 
landbrugspolitik, fremhæves de elementer i 
den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik, og den skal 
navnlig indeholde:

I den beskrivelse af de elementer, der skal 
sikre den i artikel 95, stk. 1, litra g), 
omhandlede modernisering af den fælles 
landbrugspolitik, fremhæves de elementer i 
den strategiske plan, der støtter 
modernisering af landbrugssektoren og den 
fælles landbrugspolitik for at imødekomme 
nye udfordringer, herunder omstillingen 
til bæredygtighed, og den skal navnlig 
indeholde:

Begrundelse

Modernisering er ikke et mål i sig selv. Det overordnede mål – som flere gange angivet i 
Kommissionens meddelelse om reformen af den fælles landbrugspolitik – er et 
paradigmeskifte hen imod opnåelsen af bæredygtighed, imødegåelsen af nye udfordringer 
osv.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) sammenhæng med opnåelsen af 
målene for bæredygtig udvikling og de 
internationale klimaaftaler.
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Begrundelse

Modernisering er ikke et mål i sig selv. Det overordnede mål – som flere gange angivet i 
Kommissionens meddelelse om reformen af den fælles landbrugspolitik – er et 
paradigmeskifte hen imod opnåelsen af bæredygtighed, imødegåelsen af nye udfordringer 
osv.

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2 – afsnit 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til den specifikke 
målsætning, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, litra i), skal SWOT-analysen 
henvise til de retsakter, der opført i 
bilag XIa.

Begrundelse

Bilaget henviser til fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vurderer de 
foreslåede strategiske planer med hensyn 
til planernes fuldstændighed, 
sammenhængen og overensstemmelsen 
med de almindelige principper i EU-retten, 
denne forordning og de bestemmelser, der 
er vedtaget i medfør af den, og den 
horisontale forordning, deres effektive 
bidrag til de specifikke målsætninger, der 
er fastsat i artikel 6, stk. 1, betydningen for 
et velfungerende det indre marked og i 
forhold til konkurrenceforvridning, 
omfanget af den administrative byrde for 
støttemodtagerne og forvaltningerne. Ved 
vurderingen skal der navnlig ses på, 

2. Kommissionen vurderer de 
foreslåede strategiske planer ud fra klare 
og objektive kriterier, herunder planernes 
fuldstændighed, sammenhængen og 
overensstemmelsen med de almindelige 
principper i EU-retten, denne forordning 
og de bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af den, og den horisontale 
forordning, deres potentielle opnåelse af 
og effektive bidrag til de specifikke 
målsætninger, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1, sammenhængen og 
overensstemmelsen med den lovgivning, 
der er opført i bilag XI, betydningen for et 
velfungerende indre marked og i forhold til 
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hvorvidt strategien i den strategiske plan er 
tilstrækkelig, samt de relevante specifikke 
målsætninger, mål, interventioner og 
tildelingen af budgetmidler til opfyldelse af 
den strategiske plans specifikke 
målsætninger gennem de foreslåede 
interventioner på grundlag af SWOT-
analysen og den forudgående vurdering.

konkurrenceforvridning, omfanget af den 
administrative byrde for støttemodtagerne 
og forvaltningerne. Ved vurderingen skal 
der navnlig ses på, hvorvidt strategien i den 
strategiske plan er tilstrækkelig, samt de 
relevante specifikke målsætninger, mål, 
interventioner og tildelingen af 
budgetmidler til opfyldelse af den 
strategiske plans specifikke målsætninger 
gennem de foreslåede interventioner på 
grundlag af SWOT-analysen og den 
forudgående vurdering.

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen af hver strategisk plan sker 
senest otte måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

Godkendelsen af hver strategisk plan sker 
senest seks måneder efter, at den 
pågældende medlemsstat har fremlagt den.

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have mere tid til at godkende de strategiske planer, end 
medlemsstaterne har til at udarbejde dem.

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Godkendelsen omfatter ikke de 
oplysninger, der er henvist til i artikel 101, 
litra c), og i bilag I-IV til den strategiske 
plan, der er omhandlet i artikel 95, stk. 2, 
litra a) til d).

udgår

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
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Artikel 106 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaten anmode Kommissionen om 
at godkende en strategisk plan, som ikke 
indeholder samtlige elementer. Den 
berørte medlemsstat anfører i så fald de 
dele af den strategiske plan, der mangler, 
og forelægger de vejledende mål og 
finansielle planer, der er omhandlet i 
artikel 100, for hele den strategiske plan 
for at vise den overordnede sammenhæng 
og overensstemmelse med planen. De 
manglende elementer i den strategiske 
plan fremsendes til Kommissionen i form 
af en ændring af planen i 
overensstemmelse med artikel 107.

udgår

Begrundelse

Godkendelse af ikke færdiggjorte planer medfører et lavere ambitionsniveau. Dette er ikke i 
overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig i en 
"resultatbaseret" gennemførelsesmodel.

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget 
evalueringerne af de strategiske planer 
ledsaget af Kommissionens 
bemærkninger.

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Senest seks måneder efter 
godkendelsen af alle strategiske planer 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en sammenlignende 
rapport, der belyser medlemsstaternes 
forskellige strategiske planer, herunder 
valget af interventioner og finansielle 
beløb, der er gennemført og afsat for at 
opnå Unionens mål.

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) at de interesseorganisationer, der 
repræsenterer de økonomiske og sociale 
interesser, samt de interesserede NGO'er 
får adgang til al information om 
udarbejdelse, ændring og vedtagelse af 
den strategiske plan samt til al 
information, der fremsendes til 
overvågningskomitéen, herunder 
gennemførte høringer og resultaterne 
heraf.

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
partnere.

Medlemsstaten fastlægger 
sammensætningen af 
overvågningskomitéen under behørig 
hensyntagen til behovet for at undgå 
interessekonflikter og sikrer en 
afbalanceret repræsentation fra de 
relevante offentlige myndigheder og 
bemyndigede organer samt repræsentanter 
for de i artikel 94, stk. 3, omhandlede 
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partnere, som er relevante for 
gennemførelsen af alle målsætningerne i 
artikel 6, stk. 1.

Begrundelse

De relevante kompetente myndigheder og interessenter fra alle områder, der er omfattet af de 
i artikel 6, stk. 1, omhandlede specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik med 
hensyn til bl.a. sundhed bør inddrages effektivt i de forskellige faser af udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af strategiske planer. For at sikre en effektiv 
politik er det afgørende at anvende dokumentation af høj kvalitet og forebygge 
interessekonflikter.

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) problemer med kvaliteten og 
mængden af data og indikatorer, der er 
tilgængelige for overvågning af resultater 
og performance

Begrundelse

Overvågningskomitéen bør overveje, om der findes områder, hvor der mangler referencedata, 
eller hvor disse er utilstrækkelige til overvågning af resultater og performance, og hvor 
indikatorerne skal forbedres.

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med EIP er at tilskynde til 
innovation og forbedre udveksling af 
viden.

2. Formålet med EIP er at tilskynde til 
innovation og forbedre udveksling af 
viden. Innovation skal i denne henseende 
bidrage til at sikre bedre 
konkurrenceevne, miljøresultater og 
bæredygtighed, navnlig med hensyn til 
udvikling af bæredygtig landbrugspraksis 
på områderne klima, vand, jord, 
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biodiversitet og affald.

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme af en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger i praksis og

c) fremme af en hurtigere og mere 
omfattende gennemførelse af innovative 
løsninger, herunder agroøkologiske 
løsninger, i praksis og

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) overensstemmelsen mellem de 
foranstaltninger, der er fastsat i planen, 
og Unionens udviklingspolitiske mål.

Begrundelse

Sammenhæng i udviklingspolitikken er et krav i henhold til artikel 208 i TEUF.

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 116 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte en fælles læreproces 
vedrørende overvågning og evaluering.

e) støtte en fælles læreproces 
vedrørende overvågning og evaluering, idet 
der udpeges områder, hvor der mangler 
referencedata, eller hvor disse er 
utilstrækkelige, og for hvilke der kan 
udvikles mere relevante og nøjagtige 
indikatorer.
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Begrundelse

Det er vigtigt at udpege områder, hvor der mangler referencedata, eller hvor disse er 
utilstrækkelige til overvågning, og hvor indikatorerne skal forbedres.

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 15. februar 2023 og den 
15. februar hvert efterfølgende år til og 
med 2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i det foregående 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

1. Senest den 15. februar 2023 og den 
15. februar hvert andet år derefter til og 
med 2030 forelægger medlemsstaten 
Kommissionen en toårig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan i de foregående to 
regnskabsår. Den rapport, der forelægges i 
2023, skal omfatte regnskabsårene 2021 og 
2022. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2022.

Begrundelse

Det er lettere for medlemsstaternes forvaltninger at foretage toårig rapportering.

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De årlige performancerapporter indeholder 
de vigtigste kvalitative og kvantitative 
oplysninger om gennemførelsen af den 
strategiske plan på grundlag af finansielle 
data, output og resultatindikatorer og i 
overensstemmelse med andet afsnit i 
artikel 118. De skal også indeholde 
oplysninger om faktisk opnåede output, 
afholdte udgifter, faktisk opnåede resultater 
og afstanden til de respektive mål.

De årlige performancerapporter indeholder 
de vigtigste kvalitative og kvantitative 
oplysninger om gennemførelsen af den 
strategiske plan på grundlag af finansielle 
data, output og resultat- og 
effektindikatorer og i overensstemmelse 
med andet afsnit i artikel 118. De 
indeholder også oplysninger om faktisk 
opnåede output og resultater, afholdte 
udgifter, faktisk opnåede resultater og 
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afstanden til de respektive mål.

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne arrangerer hvert 
år et årligt gennemgangsmøde med 
Kommissionen, der afholdes under fælles 
forsæde eller under forsæde af 
Kommissionen, og finder sted tidligst to 
måneder efter fremlæggelsen af den årlige 
performancerapport.

1. Kommissionen arrangerer hvert år 
et årligt gennemgangsmøde med 
medlemsstaterne, der afholdes under 
forsæde af Kommissionen, og finder sted 
tidligst to måneder efter fremlæggelsen af 
den årlige performancerapport.

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formålet med det årlige 
gennemgangsmøde er at undersøge hver 
plans performance, herunder fremskridt i 
forhold til de fastlagte mål, eventuelle 
spørgsmål, der påvirker performance og 
tidligere eller fremtidige foranstaltninger, 
der skal træffes til afhjælpning heraf.

2. Formålet med det årlige 
gennemgangsmøde er at undersøge hver 
plans performance, herunder fremskridt i 
forhold til de fastlagte mål og Unionens 
overordnede miljø- og klimamål, 
eventuelle spørgsmål, der påvirker 
performance og tidligere eller fremtidige 
foranstaltninger, der skal træffes til 
afhjælpning heraf.

Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget sammendrag 
af de årlige gennemgangsmøder ledsaget 
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af Kommissionens bemærkninger.

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 123

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 123 Artikel 123

Performancebonus Performancebonus

1. Der kan tildeles en 
performancebonus til medlemsstaterne i år 
2026 for at belønne tilfredsstillende 
performance i relation til miljø- og 
klimamålene, forudsat at den pågældende 
medlemsstat har opfyldt den betingelse, der 
er fastsat i artikel 124, stk. 1.

1. Der kan tildeles en 
performancebonus til medlemsstaterne i år 
2026 for at belønne tilfredsstillende 
performance i relation til miljø- og 
klimamålene, forudsat at den pågældende 
medlemsstat har opfyldt den betingelse, der 
er fastsat i artikel 124, stk. 1.

2. Performancebonussen udgør 5 % af 
beløbet pr. medlemsstat for regnskabsåret 
2027 som fastsat i bilag IX.

2. Performancebonussen udgør 5 % af 
beløbet pr. medlemsstat for regnskabsåret 
2027 som fastsat i bilag IX.

Midler, der er overført mellem EGFL og 
ELFUL i medfør af artikel 15 og 90, 
udelukkes ved beregningen af 
performancebonussen.

Midler, der er overført mellem EGFL og 
ELFUL i medfør af artikel 15 og 90, 
udelukkes ved beregningen af 
performancebonussen.

Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 124

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 124 Artikel 124

Tildeling af performancebonussen Tildeling af performancebonussen

1. På grundlag af 
performancegennemgangen i år 2026 
tildeles den performancebonus, der er 
tilbageholdt fra en medlemsstats tildeling i 
medfør af artikel 123, stk. 2, til 
medlemsstaten, hvis de resultatindikatorer, 
der er anvendt på de i artikel 6, stk. 1, litra 
d), e) og f), omhandlede specifikke miljø- 
og klimarelaterede målsætninger i henhold 

1. På grundlag af 
performancegennemgangen i år 2026 
tildeles den performancebonus, der er 
tilbageholdt fra en medlemsstats tildeling i 
medfør af artikel 123, stk. 2, til 
medlemsstaten, hvis de resultatindikatorer, 
der er anvendt på de i artikel 6, stk. 1, litra 
d), e) og f), omhandlede specifikke miljø- 
og klimarelaterede målsætninger i henhold 
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til medlemsstatens strategiske plan er nået 
op på mindst 90 % af målværdien for 2025.

til medlemsstatens strategiske plan er nået 
op på mindst 90 % af målværdien for 2025.

2. Kommissionen vedtager senest to 
måneder efter modtagelsen af den årlige 
performancerapport i 2026 en 
gennemførelsesretsakt uden anvendelse af 
udvalgsproceduren i artikel 139 for at 
fastslå for hver medlemsstat, hvorvidt de 
respektive strategiske planer har nået de 
målværdier, der er omhandlet i stk. 1 i 
denne artikel.

2. Kommissionen vedtager senest to 
måneder efter modtagelsen af den årlige 
performancerapport i 2026 en 
gennemførelsesretsakt uden anvendelse af 
udvalgsproceduren i artikel 139 for at 
fastslå for hver medlemsstat, hvorvidt de 
respektive strategiske planer har nået de 
målværdier, der er omhandlet i stk. 1 i 
denne artikel.

3. Hvis de målværdier, der er 
omhandlet i stk. 1, er nået, tildeler 
Kommissionen performancebonussen til de 
pågældende medlemsstater, der betragtes 
som endeligt tildelt i regnskabsåret 2027 på 
grundlag af den afgørelse, der er omhandlet 
i stk. 2.

3. Hvis de målværdier, der er 
omhandlet i stk. 1, er nået, tildeler 
Kommissionen performancebonussen til de 
pågældende medlemsstater, der betragtes 
som endeligt tildelt i regnskabsåret 2027 på 
grundlag af den afgørelse, der er omhandlet 
i stk. 2.

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
målværdier ikke er opnået, tildeler 
Kommissionen ikke forpligtelserne for 
regnskabsåret 2027 vedrørende de 
pågældende medlemsstaters 
performancebonus.

4. Hvis de i stk. 1 omhandlede 
målværdier ikke er opnået, tildeler 
Kommissionen ikke forpligtelserne for 
regnskabsåret 2027 vedrørende de 
pågældende medlemsstaters 
performancebonus.

5. Ved tildelingen af 
performancebonus kan Kommissionen tage 
hensyn til tilfælde af force majeure og 
alvorlige socioøkonomiske kriser, der 
vanskeliggør opfyldelsen af de relevante 
delmål.

5. Ved tildelingen af 
performancebonus kan Kommissionen tage 
hensyn til tilfælde af force majeure og 
alvorlige socioøkonomiske kriser, der 
vanskeliggør opfyldelsen af de relevante 
delmål.

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af 
detaljerede ordninger til at sikre en 
sammenhængende tilgang til fastlæggelsen 
af tildelingen af performancebonus til 
medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
2.

6. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om fastlæggelse af 
detaljerede ordninger til at sikre en 
sammenhængende tilgang til fastlæggelsen 
af tildelingen af performancebonus til 
medlemsstaterne. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
2.

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen gennemfører en 
mellemliggende evaluering for at 
undersøge EGFL's og ELFUL's 
effektivitet, lønsomhed, relevans, 
sammenhæng og merværdi for Unionen 
inden udgangen af det tredje år efter starten 
af gennemførelsen af de strategiske planer 
og under hensyntagen til indikatorerne i 
bilag I. Kommissionen kan anvende alle 
relevante oplysninger, der allerede er 
tilgængelige i overensstemmelse med 
artikel [128] i den [nye finansforordning].

2. Kommissionen gennemfører og 
offentliggør en evaluering for at undersøge 
EGFL's og ELFUL's effektivitet, 
lønsomhed, relevans, sammenhæng og 
merværdi for Unionen inden udgangen af 
det tredje år efter starten af gennemførelsen 
af de strategiske planer og under 
hensyntagen til indikatorerne i bilag I. 
Kommissionen kan anvende alle relevante 
oplysninger, der allerede er tilgængelige i 
overensstemmelse med artikel [128] i den 
[nye finansforordning]. Denne evaluering 
suppleres med en uafhængig ekstern 
evalueringsrapport, som beskriver 
EGFL's og ELFUL's effektivitet, 
lønsomhed, gennemførelse, 
komplementaritet, resultater og effekt.

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen gennemfører en 
efterfølgende evaluering for at undersøge 
EGFL's og ELFUL's effektivitet, 
lønsomhed, relevans, sammenhæng og 
merværdi for Unionen.

3. Ved udgangen af den periode, som 
denne forordning dækker, gennemfører og 
offentliggør Kommissionen en 
efterfølgende evaluering for at undersøge 
EGFL's og ELFUL's effektivitet, 
lønsomhed, relevans, sammenhæng og 
merværdi for Unionen. Denne evaluering 
suppleres med en efterfølgende 
uafhængig ekstern evalueringsrapport, 
som beskriver EGFL's og ELFUL's 
effektivitet, lønsomhed, gennemførelse, 
komplementaritet, resultater og effekt.

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 129 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen alle de oplysninger, der er 
nødvendige for at den kan gennemføre 
overvågningen og evalueringen af den 
fælles landbrugspolitik.

1. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen alle de oplysninger og data, 
der er nødvendige for at den kan 
gennemføre overvågningen og 
evalueringen af den fælles 
landbrugspolitik. Tildeling af midler under 
den fælles landbrugspolitik er betinget af, 
at medlemsstaterne fremlægger disse 
oplysninger og data.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal indsamle data hos de enkelte støttemodtagere for at foretage den 
revision, der foreskrives i den fælles landbrugspolitik. Formidling af disse data til 
Kommissionen er den nemmeste og mest omkostningseffektive metode til at indsamle 
oplysninger til overvågnings- og evalueringsformål, som EU kan bruge til at påvise sin 
politiks effektivitet.

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 129 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Eksisterende administrative registre 
som det integrerede system for forvaltning 
og kontrol ("IFKS"), 
markidentifikationssystemet ("LPIS"), 
dyreregistret og fortegnelsen over 
vindyrkningsarealer opretholdes. IFKS og 
LPIS videreudvikles, så de bedre 
imødekommer behovet for statistiske 
oplysninger vedrørende den fælles 
landbrugspolitik. Data fra administrative 
registre anvendes i størst muligt omfang til 
statistiske formål i samarbejde med 
statistikmyndighederne i medlemsstaterne 
og med Eurostat.

3. Eksisterende administrative registre 
som det integrerede system for forvaltning 
og kontrol ("IFKS"), 
markidentifikationssystemet ("LPIS"), 
dyreregistret og fortegnelsen over 
vindyrkningsarealer opretholdes. IFKS og 
LPIS videreudvikles, så de bedre 
imødekommer behovet for statistiske 
oplysninger vedrørende den fælles 
landbrugspolitik. Data fra administrative 
registre anvendes i størst muligt omfang til 
statistiske formål og til at overvåge 
overholdelsen i samarbejde med 
statistikmyndighederne i medlemsstaterne 
og med Eurostat.

Ændringsforslag 179
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Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 3

Kommissionens forslag

Fremme viden, 
innovation og 
digitalisering i landbruget 
og i landdistrikterne og 
tilskynde til udbredelsen 
heraf

I.1 Udveksling af viden og 
innovation: Andel af 
budgettet for den fælles 
landbrugspolitik afsat til 
videnudveksling og 
innovation

R.1 Forbedring af 
performance gennem 
viden og innovation: 
Andel af landbrugere, der 
modtager støtte til 
rådgivning, uddannelse, 
udveksling af viden eller 
til deltagelse i 
operationelle grupper til 
forbedring af den 
økonomiske 
performance, miljø- og 
klimaperformance og 
ressourceeffektivitet.

R.2 Sammenkobling af 
rådgivnings- og 
vidensystemer: Antal 
rådgivere integreret i 
AKIS (sammenholdt med 
antallet af landbrugere)

R.3 Digitalisering af 
landbruget: Andel af 
landbrugere, der 
modtager støtte under 
den fælles 
landbrugspolitik til 
teknologier til 
præcisionslandbrug

Ændringsforslag

Fremme viden, 
innovation og 
digitalisering i landbruget 
og i landdistrikterne og 
tilskynde til udbredelsen 
heraf

I.1 Udveksling af viden og 
innovation: Andel af 
budgettet for den fælles 
landbrugspolitik afsat til 
videnudveksling og 
innovation

R.1 Forbedring af 
performance gennem 
viden og innovation: 
Andel af landbrugere, der 
modtager støtte til 
rådgivning, uddannelse, 
udveksling af viden eller 
til deltagelse i 
operationelle grupper til 
forbedring af den 
bæredygtige økonomiske 
performance, miljø- og 
klimaperformance og 
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ressourceeffektivitet.

R.2 Sammenkobling af 
rådgivnings- og 
vidensystemer: Antal 
rådgivere integreret i 
AKIS (sammenholdt med 
antallet af landbrugere)

R.2a Viden og 
rådgivning om naturlig 
bekæmpelse af 
skadegørere uden 
anvendelse af pesticider: 
antal uafhængige 
konsulenter, der 
rådgiver om integreret 
bekæmpelse af 
skadegørere, systemer 
med lavt input og 
alternative metoder i 
stedet for anvendelse af 
kemikalier samt 
udbredelsen heraf.
R.3 Digitalisering af 
landbruget: Andel af 
landbrugere, der 
modtager støtte under 
den fælles 
landbrugspolitik til 
landbrugsteknologier, 
der kan reducere brugen 
af hjælpestoffer samt 
øge bæredygtigheden og 
den miljømæssige 
performance

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 4

Kommissionens forslag

Støtte en bæredygtig 
landbrugsindkomst og 
modstandsdygtighed i 
hele Unionen med 

I.2 Reduktion af 
indkomstforskelle: 
Udvikling i 
landbrugsindkomst i 

R.4 Knytte 
indkomststøtte til normer 
og god praksis: Andel af 
udnyttet landbrugsareal 



PE630.523v04-00 152/195 AD\1181813DA.docx

DA

henblik på øget 
fødevaresikkerhed

forhold til den almindelige 
økonomi 

(ULA), der er omfattet af 
indkomststøtte og 
underlagt konditionalitet

I.3 Begrænse udsving i 
landbrugsindkomster: 
Udvikling i 
landbrugsindkomsten 

R.5 Risikostyring: Andel 
af bedrifter med den 
fælles landbrugspolitiks 
risikostyringsværktøjer

I.4 Støtte bæredygtige 
landbrugsindkomster: 
Udvikling i 
landbrugsindkomstniveauet 
efter sektorer (sammenholdt 
med gennemsnittet i 
landbruget)

R.6 Omfordele til mindre 
bedrifter: Procentdel 
yderligere støtte pr. 
hektar til 
støtteberettigede bedrifter 
under gennemsnitlig 
bedriftsstørrelse 
(sammenlignet med 
gennemsnittet)

I.5 Bidrage til den 
territoriale balance: 
Udvikling i 
landbrugsindkomst i 
områder med 
naturbetingede 
begrænsninger 
(sammenholdt med 
gennemsnittet)

R.7 Udvide støtte til 
bedrifter i områder med 
særlige behov: Procentdel 
yderligere støtte pr. 
hektar i områder med 
større behov 
(sammenholdt med 
gennemsnittet)

Ændringsforslag

Støtte en bæredygtig 
landbrugsindkomst og 
modstandsdygtighed i 
hele Unionen med henblik 
på øget fødevaresikkerhed

I.2 Reduktion af 
indkomstforskelle: 
Udvikling i 
landbrugsindkomst i 
forhold til den almindelige 
økonomi 

R.4 Knytte indkomststøtte 
til normer og god praksis: 
Andel af udnyttet 
landbrugsareal (ULA), der 
er omfattet af 
indkomststøtte og 
underlagt konditionalitet

I.3 Begrænse udsving i 
landbrugsindkomster: 
Udvikling i 
landbrugsindkomsten 

R.5 Risikostyring: Andel 
af bedrifter med den 
fælles landbrugspolitiks 
risikostyringsværktøjer

I.4 Støtte bæredygtige 
landbrugsindkomster: 
Udvikling i 
landbrugsindkomstniveau
et efter sektorer 
(sammenholdt med 
gennemsnittet i 
landbruget)

R.6 Omfordele til mindre 
bedrifter: Procentdel 
yderligere støtte pr. hektar 
til støtteberettigede 
bedrifter under 
gennemsnitlig 
bedriftsstørrelse 
(sammenlignet med 
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gennemsnittet)

I.5. Bidrage til den 
territoriale balance: 
Udvikling i 
landbrugsindkomst i 
områder med 
naturbetingede 
begrænsninger 
(sammenholdt med 
gennemsnittet)

R.7. Udvide støtte til 
bedrifter i områder med 
særlige behov: Procentdel 
yderligere støtte pr. hektar 
i områder med større 
behov (sammenholdt med 
gennemsnittet)

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 5

Kommissionens forslag

Styrke 
markedsorienteringen og 
øge konkurrenceevnen, 
herunder større fokus på 
forskning, teknologi og 
digitalisering

I.6 Øge bedrifternes 
produktivitet: Samlet 
faktorproduktivitet

R.8 Målrette støtte til 
bedrifter i sektorer, der er 
i vanskeligheder: Andel 
af landbrugere, der er 
omfattet af koblet støtte 
til forbedring af 
konkurrenceevne, 
bæredygtighed eller 
kvalitet

I.7 Fremme handelen med 
landbrugsfødevarer: Import 
og eksport af 
landbrugsfødevarer

R.9 Modernisering af 
landbrugsbedrifter: Andel 
af landbrugere, der 
modtager 
investeringsstøtte til 
omstrukturering og 
modernisering, herunder 
forbedring af 
ressourceeffektivitet

Ændringsforslag

Styrke 
markedsorienteringen og 
øge konkurrenceevnen, 
herunder større fokus på 
forskning, teknologi og 
digitalisering

I.6 Øge bedrifternes 
produktivitet: Samlet 
faktorproduktivitet

R.8 Målrette støtte til 
bedrifter i sektorer, der er 
i vanskeligheder: Andel 
af landbrugere, der er 
omfattet af koblet støtte 
til forbedring af 
konkurrenceevne, 
bæredygtighed eller 
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kvalitet

I.6a Diversificering og 
afbalancering af 
produktionssektorer, hvor 
det er muligt: Andel af det 
regionale landbrugsareal, 
der bruges pr. 
produktionssektor
I.7 Fremme handelen med 
landbrugsfødevarer: Import 
og eksport af 
landbrugsfødevarer

R.9 Modernisering af 
landbrugsbedrifter: Andel 
af landbrugere, der 
modtager 
investeringsstøtte til 
omstrukturering og 
modernisering, herunder 
forbedring af 
ressourceeffektivitet

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 6

Kommissionens forslag

Forbedre landbrugernes 
position i værdikæden

I.8 Forbedre landbrugernes 
position i fødevarekæden: 
Merværdi for 
primærproducenter i 
fødevarekæden

R.10 Bedre organisering 
af forsyningskæden: 
Andel af landbrugere, der 
deltager i støttede 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, 
producentorganisationer, 
lokale markeder, korte 
forsyningskæder og 
kvalitetsordninger

R.11 Koncentrere 
udbuddet: Andel af 
værdien af den 
markedsførte produktion, 
som 
producentorganisationer 
med operationelle 
programmer tegner sig 
for

Ændringsforslag
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Forbedre landbrugernes 
position i værdikæden

I.8 Forbedre landbrugernes 
position i fødevarekæden: 
Merværdi for 
primærproducenter i 
fødevarekæden

R.10 Bedre organisering 
af forsyningskæden: 
Andel af landbrugere og 
små og mellemstore 
virksomheder, der 
deltager i støttede 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, 
producentorganisationer, 
lokale markeder, korte 
forsyningskæder og 
kvalitetsordninger

R.11 Koncentrere 
udbuddet: Andel af 
værdien af den 
markedsførte produktion, 
som 
producentorganisationer 
med operationelle 
programmer tegner sig 
for

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 7

Kommissionens forslag

Bidrage til modvirkning 
af og tilpasning til 
klimaændringer samt 
bæredygtig energi

I.9 Forbedre landbrugets 
modstandsdygtighed: 
Indeks

R.12 Tilpasning til 
klimaændringer: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser 
til at forbedre 
tilpasningen til 
klimaændringerne

I.10 Bidrage til 
modvirkning af: Reduktion 
af udledningen af 
drivhusgasser fra 
landbruget

R.13 Nedbringe 
udledningerne i 
husdyrsektoren: Andel af 
husdyrenheder, som 
tildeles støtte til at 
reducere 
drivhusgasemissioner 
og/eller ammoniak, 
herunder håndtering af 
husdyrgødning
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I.11 Øgning af 
kulstofbinding: Forhøjelse 
af jordens indhold af 
organisk kulstof

R.14 Kulstoflagring i 
jorden og biomassen: 
Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser 
til at reducere 
udledninger, opretholde 
og/eller forhøje 
kulstoflagringen 
(permanente 
græsningsarealer, 
landbrugsarealer i 
tørveområder, skove, 
osv.)

I.12 Øge andelen af 
bæredygtig energi i 
landbruget: Produktion af 
vedvarende energi fra 
landbrug- og skovbruget

R.15 Grøn energi fra 
land- og skovbruget: 
Investeringer i 
energiproduktionskapacit
eten, også biobaseret 
(MW)

R.16 Øge 
energieffektiviteten: 
Energibesparelser i 
landbruget

R 17 Arealer med 
skovrejsning: Areal, der 
modtager støtte til 
skovrejsning og 
etablering af 
skovområder, herunder 
skovlandbrug 

Ændringsforslag

Bidrage til modvirkning 
af og tilpasning til 
klimaændringer samt 
bæredygtig energi

I.9 Forbedre landbrugets 
modstandsdygtighed: 
Indeks

R.12 Tilpasning til 
klimaændringer: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser 
til at forbedre 
tilpasningen til 
klimaændringerne

I.9a Forbedre 
modstandsdygtigheden 
med større genetisk 
mangfoldighed: 
Agrobiodiversitetsindeks, 
som måler 
sortsmangfoldigheden i og 

R.12a Forbedre 
modstandsdygtigheden 
med større genetisk 
mangfoldighed: Andel af 
landbrugsarealer, hvor 
der gøres brug af 
praksisser og valg, der er 
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blandt afgrødearterne gavnlige for den 
genetiske mangfoldighed

I.10 Bidrage til 
modvirkning af 
klimaændringer: 
Reduktion af udledningen 
af drivhusgasser fra 
landbruget

R.13 Nedbringe 
udledningerne i 
husdyrsektoren: Andel af 
husdyrenheder, som 
tildeles støtte til at 
reducere 
drivhusgasemissioner 
og/eller ammoniak, 
herunder håndtering af 
husdyrgødning

I.11 Øgning af 
kulstofbinding: Forhøjelse 
af jordens indhold af 
organisk kulstof

R.14 Kulstoflagring i 
jorden og biomassen: 
Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser 
til at reducere 
udledninger, opretholde 
og/eller forhøje 
kulstoflagringen 
(permanente 
græsningsarealer, 
permanente afgrøder 
med permanent 
græsdække, 
landbrugsarealer i 
tørveområder, skove, 
osv.)

I. 12 Sikring af produktion 
og anvendelse af 
bæredygtig energi i 
landbruget: Produktion og 
anvendelse af vedvarende 
energi fra landbrug- og 
skovbruget, der fungerer 
som nettokulstofdræn og 
sikrer 
nettodrivhusgasbesparelser 
uden direkte eller indirekte 
arealanvendelsesændringe
r

R.15 Grøn energi fra 
land- og skovbruget: 
Investeringer i 
energiproduktionskapacit
eten, også biobaseret 
(MW)

R.15a Sikring af at 
biobrændstoffer fra 
land- og skovbrug er 
effektive og bæredygtige: 
Investeringer uden en 
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direkte eller indirekte 
forbindelse til ændringer 
i arealanvendelsen
R.15b Reducere 
emissioner fra brug af 
gødning: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
til nedbringelse af 
drivhusgasemissioner 
fra brug af gødning
R.16 Øge 
energieffektiviteten: 
Energibesparelser i 
landbruget

R.17 Arealer med 
skovrejsning: Areal, der 
modtager støtte til 
skovrejsning og 
etablering af 
skovområder, herunder 
skovlandbrug

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 8

Kommissionens forslag

Fremme bæredygtig 
udvikling og effektiv 
forvaltning af 
naturressourcer såsom 
vand, jord og luft

I.13 Reducere jorderosion: 
Procentdel af arealer med 
middel og kraftig 
jorderosion på 
landbrugsarealer

R.18 Forbedre 
jordkvaliteten: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser 
til en bedre forvaltning af 
jordbunden

I.14 Forbedre luftkvaliteten: 
Reducere udledningen af 
ammoniak fra landbruget 

R.19 Forbedre 
luftkvaliteten: Andel af 
landbrugsarealer, der 
omfattet af forpligtelser 
til at nedbringe 
udledningen af 
ammoniak

I.15 Forbedre 
vandkvaliteten: 

R.20 Beskytte 
vandkvaliteten: Andel af 
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Bruttonæringsstofbalance 
på landbrugsarealer

landbrugsarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
vedrørende 
vandkvaliteten

I.16 Nedbringe 
næringsstofudvaskningen: 
Nitrat i grundvand – andel 
af grundvandsstationer med 
en nitratkoncentration over 
50 mg/l (nitratdirektivet)

R.21 Bæredygtig 
næringsstofforvaltning: 
Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser 
vedrørende bedre 
næringsstofforvaltning

I.17 Mindske presset på 
vandressourcerne: 
Vandudnyttelsesindeks plus 
(WEI+)

R.22 Bæredygtig 
vandanvendelse: Andel af 
kunstvandede arealer, der 
er omfattet af 
forpligtelser til at 
forbedre vandbalancen

R.23 Miljø-
/klimarelateret 
performance gennem 
investeringer: Andel af 
landbrugere, der 
modtager støtte til 
investeringer i tiltag på 
miljø- eller klimaområdet

R.24 Miljø-
/klimaperformance 
gennem viden: Andel af 
landbrugere, der 
modtager støtte til 
rådgivning/uddannelse 
vedrørende miljø- og 
klimaperformance

Ændringsforslag

Fremme bæredygtig 
udvikling og effektiv 
forvaltning af 
naturressourcer såsom 
vand, jord og luft

I.13 Reducere jorderosion 
og øge 
modstandsdygtigheden 
over for ekstreme 
vejrforhold: Procentdel af 
arealer med middel og 
kraftig jorderosion på 
landbrugsarealer

R.18 Forbedre 
jordkvaliteten og øge 
jordens 
modstandsdygtighed over 
for ekstreme vejrforhold: 
Andel af landbrugsarealer, 
der er omfattet af 
forpligtelser til en bedre 
forvaltning af jordbunden

I.13a Opbygge muldlag R.18a Udvikle økologisk 
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og øge kapaciteten til at 
optage vand og 
næringsstoffer: 
Procentdel af humus i 
muldlag

landbrug: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af støtte til at 
overgå til eller opretholde 
økologiske 
landbrugsmetoder
R.18b Jordens sundhed: 
Jordbiotaens rigelighed 
og mangfoldighed

I.14 Forbedre 
luftkvaliteten: Reducere 
udledningen af ammoniak 
fra landbruget 

R.19 Forbedre 
luftkvaliteten: Andel af 
landbrugsarealer, der 
omfattet af forpligtelser til 
at nedbringe udledningen 
af ammoniak i 
overensstemmelse med 
bl.a. de nationale 
programmer for 
bekæmpelse af 
luftforureningen i 
henhold til direktiv (EU) 
2016/2284

I.15 Forbedre 
vandkvaliteten: 
Bruttonæringsstofbalance 
på landbrugsarealer

R.20 Beskytte 
vandkvaliteten: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
vedrørende vandkvaliteten

I.16 Nedbringe 
næringsstofudvaskningen: 
Nitrat i grundvand – andel 
af grundvandsstationer 
med en 
nitratkoncentration over 
50 mg/l (nitratdirektivet)

R.21 Bæredygtig 
næringsstofforvaltning: 
Andel af landbrugsarealer, 
der er omfattet af 
forpligtelser vedrørende 
bedre 
næringsstofforvaltning

I.17 Mindske presset på 
vandressourcerne: 
Vandudnyttelsesindeks 
plus (WEI+)

R.22 Bæredygtig 
vandanvendelse: Andel af 
kunstvandede arealer, der 
er omfattet af forpligtelser 
til at forbedre 
vandbalancen, herunder 
foranstaltninger til at 
reducere jorderosion, 
foretage vandmålinger og 
øge jordens evne til at 
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optage vand i 
overensstemmelse med 
indsatsprogrammerne i 
vandområdeplanerne

I.17a Reducere udslip af 
pesticider i grundvand og 
overfladevand: 
Procentdelen af 
grundvandsforekomster, 
hvis tilstand er dårlig 
(baseret på de 
kvalitetsstandarder for de 
enkelte pesticider og det 
samlede pesticidindhold, 
der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/118/EF1a), 
og procentdelen af 
overfladevandområder, 
hvor de i Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/105/EF1b 
eller af medlemsstaterne 
fastsatte 
miljøkvalitetskrav for 
pesticider, der anvendes i 
landbruget, og som er 
prioriterede stoffer eller 
vandområdespecifikke 
forurenende stoffer, 
overskrides

R.22a Reducere de 
miljømæssige 
konsekvenser af 
husdyrbrug: 
Husdyrtæthed pr. 
vandløbsopland, region 
og på medlemsstatsplan

R.23 Miljø-/klimarelateret 
performance gennem 
investeringer: Andel af 
landbrugere, der modtager 
støtte til investeringer i 
tiltag på miljø- eller 
klimaområdet

R.24 Miljø-
/klimaperformance 
gennem viden: Andel af 
landbrugere, der modtager 
støtte til 
rådgivning/uddannelse 
vedrørende miljø- og 
klimaperformance

R.24a Reducere udslip af 
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pesticider: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af støttede 
specifikke aktioner, som 
har begrænset 
forekomsten af udslip af 
pesticider i grundvand 
eller overfladevand
R.24b Beskyttelse af 
jorden ved omdrift: Andel 
af dyrkningsareal, hvor 
der anvendes omdrift, 
herunder 
bælgfrugtandelen

___________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om 
beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19)
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om 
miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets 
direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 348 af 24.12.2008, 
s. 84). 

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 9

Kommissionens forslag

Bidrage til beskyttelsen af 
biodiversitet, forbedre 
økosystemtjenesterne og 
bevare levesteder og 
landskaber

I.18 Øge bestanden af 
agerlandsfugle: Indeks for 
agerlandsfugle

R. 25 Støtte bæredygtig 
skovforvaltning: Andel af 
skovarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
til støtte til 
skovbeskyttelse og -
forvaltning

I.19 Udvidet beskyttelse 
af biodiversiteten: 
Procentdel af arter og 
levesteder af 
fællesskabsinteresse i 
tilknytning til landbruget, 
der forbliver stabil eller 
udvikler sig i positiv 

R.26 Beskytte 
skovøkosystemer: Andel 
af skovarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
med henblik på støtte til 
landskab, biodiversitet og 
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retning økosystemtjenester 

I.20 Bedre 
økosystemtjenester: Andel 
af udnyttet landbrugsareal 
(ULA) med landskabstræk

R.27 Bevare levesteder og 
arter: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser, 
hvorigennem bevarelse 
eller genopretning af 
biodiversiteten støttes 

R.28 Støtte Natura 2000: 
Areal i Natura 2000-
områder, der er omfattet 
af beskyttelses-, 
opretholdelses- og 
genopretningsforpligtelser

R.29 Bevare 
landskabstræk: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser til 
forvaltning af 
landskabstræk, herunder 
levende hegn

Ændringsforslag

Standse og vende 
biodiversitetstab, forbedre 
økosystemtjenesterne og 
bevare levesteder og 
landskaber samt støtte 
landbrugssystemer med 
høj natur- og 
landskabsværdi

I.18 Øge bestanden af 
agerlandsfugle: Indeks for 
agerlandsfugle

R. 25 Støtte bæredygtig 
skovforvaltning: Andel af 
skovarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
til støtte til 
skovbeskyttelse og -
forvaltning

I.19 Udvidet beskyttelse 
af biodiversiteten: 
Procentdel af arter og 
levesteder af 
fællesskabsinteresse i 
tilknytning til landbruget, 
der forbliver stabil eller 
udvikler sig i positiv 
retning

R.26 Beskytte 
skovøkosystemer: Andel 
af skovarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
med henblik på støtte til 
landskab, biodiversitet og 
økosystemtjenester 

I.20 Bedre 
økosystemtjenester: Andel 
af udnyttet landbrugsareal 
(ULA) med landskabstræk

R.27 Bevare levesteder og 
arter: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser, 
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hvorigennem bevarelse 
eller genopretning af 
biodiversiteten støttes 

I.20a Vende tabet af 
bestøvere: Indeks for 
bestøvere, herunder bier 
og sommerfugle

R.27a Fremme af den 
genetiske mangfoldighed: 
Agrobiodiversitetsindeks, 
som måler 
sortsmangfoldigheden i 
og blandt afgrødearterne
R.28 Støtte Natura 2000: 
Areal i Natura 2000-
områder, der er omfattet 
af beskyttelses-, 
opretholdelses- og 
genopretningsforpligtelser

R.29 Bevare 
landskabstræk: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af forpligtelser til 
forvaltning af 
landskabstræk, herunder 
levende hegn

R.29a Fremme landbrug 
med høj natur- og 
landskabsværdi: Andel af 
landbrugsarealer, der er 
omfattet af 
forvaltningsforpligtelser 
til at skabe høj natur- og 
landskabsværdi

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 10

Kommissionens forslag

Tiltrække unge 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling i 

1.21 Tiltrække unge 
landbrugere: Udvikling i 
antallet af nye landbrugere 

R.30 Generationsskifte: 
Antal unge landbrugere, 
der etablerer en bedrift 
med støtte fra den fælles 
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landdistrikterne landbrugspolitik 

Ændringsforslag

Tiltrække unge 
landbrugere og fremme 
virksomhedsudvikling i 
landdistrikterne

I.21 Tiltrække unge 
landbrugere: Udvikling i 
antallet af nye landbrugere 

R.30 Generationsskifte: 
Antal unge landbrugere, 
der etablerer en bedrift 
med støtte fra den fælles 
landbrugspolitik 

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 11

Kommissionens forslag

Fremme beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og 
lokaludvikling i 
landdistrikterne, herunder 
bioøkonomi og 
bæredygtigt skovbrug

I.22 Bidrage til 
beskæftigelse i 
landdistrikter: Udvikling i 
beskæftigelsesfrekvensen 
i områder, der 
overvejende er 
landdistrikter

R.31 Vækst og 
beskæftigelse i 
landdistrikterne: Nye 
arbejdspladser i støttede 
projekter 

I.23 Bidrage til 
beskæftigelse i 
landdistrikter: Udvikling i 
BNP pr. indbygger i 
områder, der overvejende 
er landdistrikter

R.32 Udvikle 
landdistrikternes 
bioøkonomi: Antal 
virksomheder inden for 
bioøkonomi, der er 
etableret med støtte til 
bioøkonomi

I.24 En mere retfærdig 
fælles landbrugspolitik: 
Forbedre fordelingen af 
den fælles 
landbrugspolitiks støtte 

R.33 Digitalisering af 
økonomien i 
landdistrikterne: Andel af 
befolkningen i 
landdistrikterne, der er 
omfattet af en støttet 
strategi for intelligente 
landsbyer

I.25 Fremme inklusion i 
landdistrikterne: 
Udvikling i 
fattigdomsindekset i 
landdistrikter

R.34 Forbinde 
landdistrikterne i Europa: 
Andel af befolkningen i 
landdistrikter, der gennem 
den fælles 
landbrugspolitiks støtte 
har forbedret adgang til 
tjenester og infrastruktur
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R.35 Fremme social 
inklusion: Antallet af 
personer, der tilhører 
mindretal og/eller udsatte 
grupper og drager fordel 
af støttede projekter til 
social inklusion

Ændringsforslag

Fremme beskæftigelse, 
vækst, social inklusion og 
lokaludvikling i 
landdistrikterne, herunder 
bioøkonomi og 
bæredygtigt skovbrug

I.22 Bidrage til 
beskæftigelse i 
landdistrikter: Udvikling i 
beskæftigelsesfrekvensen 
i områder, der 
overvejende er 
landdistrikter

R.31 Vækst og 
beskæftigelse i 
landdistrikterne: Nye 
arbejdspladser i støttede 
projekter 

I.23 Bidrage til 
beskæftigelse i 
landdistrikter: Udvikling i 
BNP pr. indbygger i 
områder, der overvejende 
er landdistrikter

R.32 Udvikle 
landdistrikternes 
bioøkonomi: Antal 
virksomheder inden for 
bioøkonomi, der er 
etableret med støtte til 
bioøkonomi

I.24 En mere retfærdig 
fælles landbrugspolitik: 
Forbedre fordelingen af 
den fælles 
landbrugspolitiks støtte 

R.33 Digitalisering af 
økonomien i 
landdistrikterne: Andel af 
befolkningen i 
landdistrikterne, der er 
omfattet af en støttet 
strategi for intelligente 
landsbyer

I.25 Fremme inklusion i 
landdistrikterne: 
Udvikling i 
fattigdomsindekset i 
landdistrikter

R.34 Forbinde 
landdistrikterne i Europa: 
Andel af befolkningen i 
landdistrikter, der gennem 
den fælles 
landbrugspolitiks støtte 
har forbedret adgang til 
tjenester og infrastruktur

R.35 Fremme social 
inklusion: Antallet af 
personer, der tilhører 
mindretal og/eller udsatte 
grupper og drager fordel 
af støttede projekter til 
social inklusion
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Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 1 – række 12

Kommissionens forslag

Forbedre den måde, 
hvorpå landbruget i EU 
reagerer på samfundets 
krav til fødevarer og 
sundhed, herunder sikre, 
nærende og bæredygtige 
fødevarer, samt til 
dyrevelfærd

I.26 Begrænse 
anvendelsen af antibiotika 
i landbruget: 
Salg/anvendelse til dyr, 
der anvendes i 
fødevareproduktionen

R.36 Begrænse 
anvendelsen af 
antibiotika: Andel af 
husdyrenheder, for hvilke 
de støttede 
foranstaltninger til 
begrænsning af 
anvendelsen af antibiotika 
(forebyggelse/nedbringels
e) blev gennemført

I.27 Bæredygtig 
anvendelse af pesticider: 
Nedbringe risici og 
virkninger ved 
pesticider**

R.37 Bæredygtig 
anvendelse af pesticider: 
Andel af landbrugsarealer, 
der er omfattet af støttede 
specifikke aktioner, der 
førte til bæredygtig 
anvendelse af pesticider 
med henblik på at 
mindske risici og 
virkninger

1.28 Tilpasning til 
forbrugernes efterspørgsel 
efter kvalitetsfødevarer: 
Værdi af produktionen 
inden for rammerne af 
EU's kvalitetsordninger 
(herunder økologiske 
produkter) 

R.38 Forbedre 
dyrevelfærd: Andel af 
husdyrenheder, der er 
omfattet af støttede 
aktioner til forbedring af 
dyrevelfærden

______________________

** Direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider

Ændringsforslag

Forbedre den måde, 
hvorpå landbruget i EU 
reagerer på samfundets 
krav til fødevarer og 
sundhed, herunder sikre, 
nærende og bæredygtige 

I.26 Begrænse 
anvendelsen af antibiotika 
i landbruget: 
Salg/anvendelse til dyr, 
der anvendes i 
fødevareproduktionen

R.36 Begrænse 
anvendelsen af 
antibiotika: Andel af 
husdyrenheder, for hvilke 
de støttede 
foranstaltninger til 
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fødevarer, samt til 
dyrevelfærd

begrænsning af 
anvendelsen af antibiotika 
(forebyggelse/nedbringels
e) blev gennemført

I.26a Bæredygtig 
anvendelse af 
veterinærlægemidler til 
husdyr: Salg og 
anvendelse af 
veterinærlægemidler til 
dyr, der anvendes i 
fødevareproduktionen

R.36a Bæredygtig 
anvendelse af 
veterinærlægemidler: 
Andel af husdyr, der er 
omfattet af 
støtteforanstaltninger til 
begrænsning af 
anvendelsen af 
veterinærlægemidler 
(forebyggelse/reduktion) 
for at reducere disse 
lægemidlers risiko og 
negative virkninger

I.27 Bæredygtig 
anvendelse af pesticider: 
Reduceret afhængighed 
af anvendelsen af 
pesticider**

R.37 Bæredygtig 
anvendelse af pesticider: 
Andel af landbrugsarealer, 
der er omfattet af støttede 
specifikke aktioner, der 
førte til reduceret 
afhængighed af 
anvendelse af pesticider

R.37a Reducere 
afhængigheden af 
pesticider: Mængden af 
pesticider, der sælges og 
anvendes 
(pesticidstatistik)

I.28 Tilpasning til 
forbrugernes efterspørgsel 
efter kvalitetsfødevarer: 
Værdi af produktionen 
inden for rammerne af 
EU's kvalitetsordninger 
(herunder økologiske 
produkter) 

R.38 Forbedre 
dyrevelfærd: Andel af 
husdyrenheder, der er 
omfattet af støttede 
aktioner til forbedring af 
dyrevelfærden

I.28a Reducere 
manglende overholdelse 
af tilgængelig lovgivning 
om dyrevelfærd (Rådets 
forordning (EF) 
nr. 1099/2009, Rådets 
direktiv 2007/43/EF, 
Rådets direktiv 

R.38a Reducere 
husdyrtætheden: Antal 
husdyrenheder pr. 
landbrugsareal
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1999/74/EF)
I.28b Reduktion af 
dyretæthed pr. art i 
medlemsstaten

______________________

** Direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 2

Kommissionens forslag

Det Europæiske 
Innovationspartnerskab 
om et Produktivt og 
Bæredygtigt Landbrug 
(EIP)**

O.1 Antal operationelle grupper inden for rammerne af EIP

O.2 Antal rådgivere, der opretter eller deltager i operationelle 
grupper inden for rammerne af EIP

Den fælles 
landbrugspolitiks støtte

O.3 Antal modtagere af støtte under den fælles landbrugspolitik

Afkoblet direkte støtte O.4 Antal hektar omfattet af afkoblede direkte betalinger 

O.5 Antal modtagere af afkoblede direkte betalinger 

O.6 Antal hektar, der er omfattet af supplerende indkomststøtte 
til unge landbrugere

O.7 Antal modtagere, der er omfattet af supplerende 
indkomststøtte til unge landbrugere

Risikostyringsværktøjer O.8 Antal landbrugere, der er omfattet af støttede 
risikostyringsinstrumenter

Koblet støtte O.9 Antal hektar, der er omfattet af koblet støtte

O.10 Antal dyr, der er omfattet af koblet støtte

Betalinger for 
naturbetingede 
begrænsninger og andre 
regionsspecifikke 
begrænsninger

O.11 Antal hektar, for hvilke der betales en forhøjelse for 
områder med naturbetingede begrænsninger (3 kategorier)

O.12 Antal hektar, der modtager støtte i medfør af Natura 
2000- eller vandrammedirektivet

Betalinger for O.13 Antal (landbrugsmæssigt udnyttet) hektar, der er omfattet 
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forvaltningsforpligtelser 
(miljø- og klimavenligt 
landbrug, genetiske 
ressourcer, dyrevelfærd)

af miljø-/klimaforpligtelser, der er mere vidtgående end de 
obligatoriske krav

O.14 Antal ha (skovbrugsmæssigt udnyttet) omfattet af miljø-
/klimaforpligtelser, der er mere vidtgående end de 
obligatoriske krav

O.15 Antal hektar, der er omfattet af støtte til økologisk 
landbrug

O.16 Antal husdyrenheder, der er omfattet af støtte til 
dyrevelfærd, sundhed eller forbedrede 
biosikkerhedsforanstaltninger

O.17 Antal projekter til fremme af genetiske ressourcer

Investeringer O.18 Antal støttede produktive investeringer på 
landbrugsbedrifterne

O.19 Antal støttede lokale infrastrukturer

O.20 Antal støttede ikkeproduktive investeringer

O.21 Antal produktive investeringer uden for bedriften

Etableringsstøtte O.22 Antal landbrugere, der modtager etableringsstøtte

O.23 Antal iværksættere i landdistrikterne, der modtager 
etableringsstøtte

Samarbejde O.24 Antal støttemodtagende sammenslutninger af 
producentorganisationer/producentorganisationer

O.25 Antal landbrugere, der modtager støtte til deltagelse i EU's 
kvalitetsordninger

O.26 Antal generationsskifteprojekter (unge 
landbrugere/ikkeunge landbrugere)

O.27 Antal lokaludviklingsstrategier (Leader)

O.28 Antal andre samarbejdsgrupper (undtagen EIP, der er 
meddelt under O.1)

Videnudveksling og 
information

O.29 Antal landbrugere, der har modtaget uddannelse/rådgivning

O.30 Antal ikke-landbrugere, der modtager 
uddannelse/rådgivning

Horisontale indikatorer O. 31 Antal hektar, på hvilke der anvendes miljøpraksis 
(sammenfattende indikator for det fysiske areal, der er omfattet 
af konditionalitet, opstartsordninger (ELS), miljø- og 
klimavenlige landbrugsforanstaltninger (MKVLF), 
skovbrugsforanstaltninger, økologisk landbrug)

O.32 Antal hektar, der er underlagt konditionalitet (opdelt efter 
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GLM-normer)

Sektorspecifikke 
programmer

O.33 Antal producentorganisationer, der opretter en driftsfond/et 
driftsprogram 

O.34 Antal salgsfremme- og informationsaktioner og 
markedsovervågning 

O.35 Antal foranstaltninger til bevarelse/forbedring af biavl

______________________

**Støtte til operationelle grupper inden for rammerne af EIP henhører under bestemmelserne 
om samarbejdet.

Ændringsforslag

Det Europæiske 
Innovationspartnerskab 
om et Produktivt og 
Bæredygtigt Landbrug 
(EIP)**

O.1 Antal operationelle grupper inden for rammerne af EIP

O.2 Antal rådgivere, der opretter eller deltager i operationelle 
grupper inden for rammerne af EIP

Den fælles 
landbrugspolitiks støtte

O.3 Antal modtagere af støtte under den fælles landbrugspolitik

Afkoblet direkte støtte O.4 Antal hektar omfattet af afkoblede direkte betalinger

O.5 Antal modtagere af afkoblede direkte betalinger 

O.6 Antal hektar, der er omfattet af supplerende indkomststøtte 
til unge landbrugere

O.7 Antal modtagere, der er omfattet af supplerende 
indkomststøtte til unge landbrugere

Risikostyringsværktøjer O.8 Antal landbrugere, der er omfattet af støttede 
risikostyringsinstrumenter

Koblet støtte O.9 Antal hektar, der er omfattet af koblet støtte 

O.10 Antal dyr, der er omfattet af koblet støtte

Betalinger for 
naturbetingede 
begrænsninger og andre 
regionsspecifikke 
begrænsninger

O.11 Antal hektar, for hvilke der betales en forhøjelse for 
områder med naturbetingede begrænsninger (3 kategorier)

O.12 Antal hektar, der modtager støtte i medfør af Natura 
2000- eller vandrammedirektivet

Betalinger for 
forvaltningsforpligtelser 
(miljø- og klimavenligt 
landbrug, genetiske 

O.13 Antal (landbrugsmæssigt udnyttede) hektar, der er 
omfattet af miljø-/klimaforpligtelser, der er mere vidtgående 
end de obligatoriske krav
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ressourcer, dyrevelfærd)

O.14 Antal (skovbrugsmæssigt udnyttede) hektar omfattet af 
miljø-/klimaforpligtelser, der er mere vidtgående end de 
obligatoriske krav

O.15 Antal hektar, der er omfattet af støtte til økologisk 
landbrug

O.16 Antal husdyrenheder, der er omfattet af støtte til 
dyrevelfærd, sundhed eller forbedrede 
biosikkerhedsforanstaltninger

O.17 Antal projekter til fremme af genetiske ressourcer

Investeringer O.18 Antal støttede produktive investeringer på 
landbrugsbedrifterne

O.19 Antal støttede lokale infrastrukturer

O.20 Antal støttede ikkeproduktive investeringer

O.21 Antal produktive investeringer uden for bedriften

Etableringsstøtte O.22 Antal landbrugere, der modtager etableringsstøtte

O.23 Antal iværksættere i landdistrikterne, der modtager 
etableringsstøtte

Samarbejde O.24 Antal støttemodtagende sammenslutninger af 
producentgrupper/producentorganisationer

O.25 Antal landbrugere, der modtager støtte til deltagelse i EU's 
kvalitetsordninger

O.26 Antal generationsskifteprojekter (unge 
landbrugere/ikkeunge landbrugere)

O.27 Antal lokaludviklingsstrategier (Leader)

O.28 Antal andre samarbejdsgrupper (undtagen EIP, der er 
meddelt under O.1)

Videnudveksling og 
information

O.29 Antal landbrugere, der har modtaget 
uddannelse/rådgivning

O.30 Antal ikke-landbrugere, der modtager 
uddannelse/rådgivning

Horisontale indikatorer O. 31 Antal hektar, på hvilke der anvendes miljøpraksis 
(sammenfattende indikator for det fysiske areal, der er omfattet 
af konditionalitet, opstartsordninger (ELS), miljø- og 
klimavenlige landbrugsforanstaltninger (MKVLF), 
skovbrugsforanstaltninger, økologisk landbrug)

O.32 Antal hektar, der er underlagt konditionalitet (opdelt efter 
GLM-normer)

Sektorspecifikke 
programmer

O.33 Antal producentorganisationer, der opretter en 
driftsfond/et driftsprogram 
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O.34 Antal salgsfremme- og informationsaktioner og 
markedsovervågning 

O.35 Antal foranstaltninger til bevarelse/forbedring af biavl

_____________________

**Støtte til operationelle grupper inden for rammerne af EIP henhører under bestemmelserne om 
samarbejdet.

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – række 2

Kommissionens forslag

Klimaæn
dring

GLM 1 Opretholdelse af 
permanente græsarealer på 
grundlag af en andel af 
permanente græsarealer i 
forhold til landbrugsareal

Almindelig bestemmelse 
til beskyttelse mod 
omstilling til andre 
landbrugsmæssige 
anvendelsesformål for at 
bevare kulstoflagrene

(modvirk
ning af 
og 
tilpasnin
g til)

GLM 2 Passende beskyttelse af 
vådområder og 
tørveområder

Beskyttelse af kulstofrige 
jorder

GLM 3 Forbud mod afbrænding af 
stubmarker, undtagen af 
plantesundhedshensyn 

Bevaring af jordens 
indhold af organiske 
stoffer

Ændringsforslag

Klimaæn
dring

GLM 1 Opretholdelse af 
permanente græsarealer på 
grundlag af en andel af 
permanente græsarealer i 
forhold til landbrugsareal 
og satsen for konvertering 
til agerjord. Denne sats bør 
ikke falde med mere end 
5 % i forhold til en 
tilsvarende sats, som 
medlemsstaterne har 
fastsat for referenceåret 
2013.

Almindelig bestemmelse 
til beskyttelse mod 
omstilling til andre 
landbrugsmæssige 
anvendelsesformål for at 
bevare kulstoflagrene

(modvirk
ning af 

GLM 2 Effektiv beskyttelse af 
vådområder og 

Beskyttelse af kulstofrige 
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og 
tilpasnin
g til)

tørveområder jorder

GLM 3 Forbud mod afbrænding af 
stubmarker, undtagen af 
plantesundhedshensyn 

Bevaring af jordens 
indhold af organiske 
stoffer, begrænsning af 
luftforureningen

GLM 3a Maksimal husdyrtæthed. Ingen overskridelse af 
en grænseværdi på 
0,7 husdyrenheder pr. 
hektar landbrugsareal

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Bilag III – Tabel 1 – kolonne 2 – række 3

Kommissionens forslag

Vand LF 1 Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF 
af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets 
vandpolitiske 
foranstaltninger:

Artikel 11, stk. 3, litra e), 
og artikel 11, stk. 3, litra h), 
vedrørende obligatoriske 
krav til kontrol af diffuse 
kilder til forurening gennem 
fosfater

LF 2 Rådets direktiv 91/676/EØF 
af 12. december 1991 om 
beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af 
nitrater, der stammer fra 
landbruget (EFT L 375 af 
31.12.1991, s. 1).

Artikel 4 og 5

GLM 4 Anlæggelse af bræmmer 
langs vandløb1

Beskyttelse af vandløb 
mod forurening og 
afstrømning

GLM 5 Anvendelse af 
bedriftsbæredygtighedsinstr

Bæredygtig 
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ument for næringsstoffer2 næringsstofforvaltning

______________________
1 GLM-bræmmerne skal både inden for og uden for sårbare zoner udpeget i henhold til 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/676/EØF mindst overholde kravene vedrørende betingelserne for 
tilførsel af gødning til jorden nær vandløb, jf. punkt A.4 i bilag II til direktiv 91/676/EØF, 
som skal anvendes i overensstemmelse med de handlingsprogrammer, medlemsstaterne har 
fastsat i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 91/676/EØF.
2 Databasen skal mindst omfatte følgende informationer og funktioner: 

a) Informationer

• Relevante informationer om bedriften på grundlag af LPIS og IFKS

• Informationer om jordprøvetagning i et passende geografisk og tidsmæssigt omfang

• Informationer om relevant forvaltningspraksis, tidligere dyrkede afgrøder og 
udbyttemål

• Angivelse af lovbestemte begrænsninger og krav vedrørende næringsstofforvaltning 
på bedriften

• et fuldstændigt næringsstofbudget.

b) Funktioner 

• Så vidt muligt automatisk integration af data fra forskellige kilder (LPIS og IFKS, data 
genereret af landbrugeren, jordbundsanalyser, osv.) for at undgå, at landbrugeren skal indlæse 
samme data flere gange

• Mulighed for tovejskommunikation mellem 
betalingsorganer/forvaltningsmyndigheder og landbrugere

• Modularitet og mulighed for at støtte yderligere målsætninger for bæredygtighed 
(f.eks. forvaltning af udledninger, vandforvaltning)

• Overholdelse af EU's principper om datainteroperatibilitet, åbenhed og 
videreanvendelse 

• Garantier for datasikkerhed og privatlivets fred i overensstemmelse med bedste 
gældende standarder.

Ændringsforslag

Vand LF 1 Artikel 11, stk. 3, litra e), 
artikel 11, stk. 3, litra h), 
artikel 11, stk. 3, litra j, og 
artikel 11, stk. 3, litra k), 
vedrørende obligatoriske 
krav til kontrol af diffuse 
kilder til forurening gennem 
fosfater

LF 2 Rådets direktiv 91/676/EØF 
af 12. december 1991 om 
beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af 



PE630.523v04-00 176/195 AD\1181813DA.docx

DA

nitrater, der stammer fra 
landbruget (EFT L 375 af 
31.12.1991, s. 1).

Artikel 4 og 5

GLM 4 Anlæggelse af bræmmer 
langs vandløb1 med en 
bredde på mindst 3 m, hvor 
der ikke må anvendes 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler

Beskyttelse af vandløb, 
bestøvere, 
vandforsyninger og 
akvatiske dyrearter eller 
økosystemer mod 
forurening, toksicitet og 
afstrømning

GLM 5 Anvendelse af 
bedriftsbæredygtighedsinstr
ument for næringsstoffer2 
og inputreduktion

Bæredygtig forvaltning 
af næringsstoffer, 
pesticider og 
veterinærlægemidler, 
som er passende i 
forhold til bedriftens 
størrelse og intensivitet

______________________
1 GLM-bræmmerne skal både inden for og uden for sårbare zoner udpeget i henhold til 
artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/676/EØF mindst overholde kravene vedrørende betingelserne for 
tilførsel af gødning til jorden nær vandløb, jf. punkt A.4 i bilag II til direktiv 91/676/EØF, 
som skal anvendes i overensstemmelse med de handlingsprogrammer, medlemsstaterne har 
fastsat i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 91/676/EØF.
2 Databasen skal mindst omfatte følgende informationer og funktioner: 

a) Informationer

• Relevante informationer om bedriften på grundlag af LPIS og IFKS

• Informationer om jordprøvetagning i et passende geografisk og tidsmæssigt omfang

• Informationer om relevant forvaltningspraksis, tidligere dyrkede afgrøder og 
udbyttemål

• Angivelse af lovbestemte begrænsninger og krav vedrørende næringsstofforvaltning 
på bedriften

• Et fuldstændigt næringsstofbudget.

b) Funktioner 

• Så vidt muligt automatisk integration af data fra forskellige kilder (LPIS og IFKS, data 
genereret af landbrugeren, jordbundsanalyser, osv.) for at undgå, at landbrugeren skal indlæse 
samme data flere gange

• Mulighed for tovejskommunikation mellem 
betalingsorganer/forvaltningsmyndigheder og landbrugere

• Modularitet og mulighed for at støtte yderligere målsætninger for bæredygtighed 
(f.eks. forvaltning af udledninger, vandforvaltning)
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• Overholdelse af EU's principper om datainteroperatibilitet, åbenhed og 
videreanvendelse 

• Garantier for datasikkerhed og privatlivets fred i overensstemmelse med bedste 
gældende standarder.

Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Bilag III – Tabel 1 – kolonne 2 – række 4

Kommissionens forslag

Jord GLM 6 Egnet jordbearbejdning til 
mindskelse af risikoen for 
jordforringelse under 
hensyntagen til hældning

Minimumjordforvaltning, 
der afspejler 
områdespecifikke 
forhold, med henblik på 
begrænsning af erosion

(beskytte
lse og 
kvalitet)

GLM 7 Ingen bar jord i den/de mest 
følsomme periode(r)

Beskyttelse af jorden om 
vinteren

GLM 8 Omdrift Afbrydelse af 
skadegøreres 
forplantningscyklus

Ændringsforslag

Jord GLM 6 Egnet jordbearbejdning og 
jordbundsforvaltning til 
mindskelse af risikoen for 
jordforringelse under 
hensyntagen til hældning

Minimumjordforvaltning, 
der afspejler 
områdespecifikke 
forhold, med henblik på 
begrænsning af erosion 
og for at bevare 
kulstoflagrene

(beskytte
lse og 
kvalitet)

GLM 7 Ingen bar jord i den/de mest 
følsomme periode(r)

Fysisk beskyttelse af 
jorden mod erosion og 
bevarelse af jordbiotaen, 
samtidig med at der 
tillades traditionelle 
metoder

GLM 8 Minimum fire års omdrift, 
herunder med en 
bælgfrugtafgrøde

Afbrydelse af 
skadegøreres 
forplantningscyklus

Ændringsforslag 193
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Forslag til forordning
Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – række 5

Kommissionens forslag

Biodiver
sitet og 
landskab

LF 3 Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. 
november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 
7):

(beskytte
lse og 
kvalitet)

Artikel 3, stk. 1, artikel 3, 
stk. 2, litra b), artikel 4, stk. 
1, 2 og 4

LF 4 Rådets direktiv 92/43/EØF 
af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter (EFT L 
206 af 22.7.1992, s. 7):

Artikel 6, stk. 1 og 2

GLM 9 Mindsteandel af 
landbrugsareal afsat til 
ikkeproduktive 
landskabstræk eller områder

Vedligeholdelse af 
ikkeproduktive 
landskabstræk og 
områder med det formål 
at forbedre 
biodiversiteten på 
bedriften

Bevarelse af landskabstræk

Forbud mod klipning af 
hække og træer i fuglenes 
yngletid 

Som en valgmulighed 
foranstaltninger til 
bekæmpelse af invasive 
plantearter

GLM 10 Forbud om omlægning eller 
pløjning af permanente 
græsarealer i Natura 2000-
områder

Beskyttelse af levesteder 
og arter

Ændringsforslag

Biodiver
sitet og 
landskab

LF 3 Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. 
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november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 
7):

(beskytte
lse og 
kvalitet)

Artikel 3, stk. 1, artikel 3, 
stk. 2, litra b), artikel 4, stk. 
1, 2 og 4, og artikel 5, litra 
a), b) og d)

LF 4 Rådets direktiv 92/43/EØF 
af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter (EFT L 
206 af 22.7.1992, s. 7):

Artikel 2, artikel 3, stk. 3, 
artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 
12, stk. 1, artikel 13, stk. 1

GLM 9 Mindsteandel på 7 % af 
landbrugsareal afsat til 
ikkeproduktive 
landskabstræk eller 
områder, hvor der ikke 
anvendes syntetiske 
pesticider og 
gødningsstoffer

Vedligeholdelse af 
ikkeproduktive 
landskabstræk og 
områder med det formål 
at forbedre 
biodiversiteten på 
bedriften, herunder 
funktionel biodiversitet 
og nyttige arter

Bevarelse af landskabstræk

Forbud mod klipning af 
hække og træer i fuglenes 
yngletid 

Som en valgmulighed 
foranstaltninger til 
bekæmpelse af invasive 
plantearter

GLM 10 Forbud mod omlægning 
eller pløjning af permanente 
græsarealer i Natura 2000-
områder

Beskyttelse af levesteder 
og arter, kulstofdræn

Ændringsforslag 194
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Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – række 6

Kommissionens forslag

Fødevare
sikkerhe
d

LF 5 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 
om generelle principper og 
krav i 
fødevarelovgivningen, om 
oprettelse af Den 
Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet 
og om procedurer 
vedrørende 
fødevaresikkerhed (EUT L 
31 af 1.2.2002, s. 1):

Artikel 14 og 15, artikel 17, 
stk. 13, og artikel 18, 19 og 
20

LF 6 Rådets direktiv 96/22/EF af 
29. april 1996 om forbud 
mod anvendelse af visse 
stoffer med hormonal og 
thyreostatisk virkning og af 
beta-agonister i husdyrbrug 
og om ophævelse af 
direktiv 81/602/EØF, 
88/146/EØF og 
88/299/EØF (EFT L 125 af 
23.5.1996, s. 3):

Artikel 3, litra a), b), d) og 
e), og artikel 4, 5 og 7

______________________
3 Som især gennemført ved:

— artikel 14 i forordning (EF) nr. 470/2009 og bilag til forordning (EF) nr. 37/2010

— forordning (EF) nr. 852/2004: artikel 4, stk. 1, og bilag I, del A (II 4, litra g), h) og j), 
5, litra f) og h), 6; III 8, litra a), b), d) og e), 9, litra a) og c))

— forordning (EF) nr. 853/2004: Artikel 3, stk. 1, bilag III, afsnit IX, kapitel 1 (I-1, litra 
b)-e); I-2, litra a), nr. i), ii) og iii), litra b), nr. i) og ii), litra c) I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 
1, litra a) og d), 2, 4, litra a) og b)), bilag III, afsnit X, kapitel I (1)

— forordning (EF) nr. 183/2005: artikel 5, stk. 1, og bilag I, del A (I-4, litra e) og g); II-2, 
litra a), b) og e)), artikel 5, stk. 5, og bilag III (under overskriften "FODRING", punkt 1, med 
overskriften "Opbevaring", første og sidste punktum, og punkt 2, med overskriften 
"Fordeling", tredje punktum), artikel 5, stk. 6, og
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— forordning (EF) nr. 396/2005: Artikel 18

Ændringsforslag

Fødevare
sikkerhe
d

LF 5 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 
om generelle principper og 
krav i 
fødevarelovgivningen, om 
oprettelse af Den 
Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet 
og om procedurer 
vedrørende 
fødevaresikkerhed (EUT L 
31 af 1.2.2002, s. 1):

Artikel 14 og 15, artikel 17, 
stk. 13, og artikel 18, 19 og 
20

LF 6 Rådets direktiv 96/22/EF af 
29. april 1996 om forbud 
mod anvendelse af visse 
stoffer med hormonal og 
thyreostatisk virkning og af 
beta-agonister i husdyrbrug 
og om ophævelse af 
direktiv 81/602/EØF, 
88/146/EØF og 
88/299/EØF (EFT L 125 af 
23.5.1996, s. 3):

Artikel 3, litra a), b), d) og 
e), og artikel 4, 5 og 7

LF 6a Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 
2019/6 af 11. december 
2018 om 
veterinærlægemidler og om 
ophævelse af direktiv 
2001/82/EF (EUT L 4 af 
7.1.2019 s. 43):
Artikel 107 og 108

______________________
3 Som især gennemført ved:

— artikel 14 i forordning (EF) nr. 470/2009 og bilag til forordning (EF) nr. 37/2010

— forordning (EF) nr. 852/2004: artikel 4, stk. 1, og bilag I, del A (II 4, litra g), h) og j), 
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5, litra f) og h), 6; III 8, litra a), b), d) og e), 9, litra a) og c))

— forordning (EF) nr. 853/2004: Artikel 3, stk. 1, bilag III, afsnit IX, kapitel 1 (I-1, litra 
b)-e); I-2, litra a), nr. i), ii) og iii), litra b), nr. i) og ii), litra c) I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 
1, litra a) og d), 2, 4, litra a) og b)), bilag III, afsnit X, kapitel I (1)

— forordning (EF) nr. 183/2005: artikel 5, stk. 1, og bilag I, del A (I-4, litra e) og g); II-2, 
litra a), b) og e)), artikel 5, stk. 5, og bilag III (under overskriften "FODRING", punkt 1, med 
overskriften "Opbevaring", første og sidste punktum, og punkt 2, med overskriften 
"Fordeling", tredje punktum), artikel 5, stk. 6, og

— forordning (EF) nr. 396/2005: Artikel 18

Ændringsforslag 195
Forslag til forordning
Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – række 7

Kommissionens forslag

Identifik
ation og 
registreri
ng af dyr

LF 7 Rådets direktiv 2008/71/EF 
af 15. juli 2008 om 
identifikation og 
registrering af svin (EUT L 
213 af 8.8.2005, s. 31):

Artikel 3, 4 og 5

LF 8 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
1760/2000 af 17. juli 2000 
om indførelse af en ordning 
for identifikation og 
registrering af kvæg og om 
mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om 
ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 820/97 
(EFT L 204 af 11.8.2000, s. 
1):

Artikel 4 og 7

LF 9 Rådets forordning (EF) nr. 
21/2004 af 17. december 
2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation 
og registrering af får og 
geder og om ændring af 
forordning (EF) nr. 
1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 
64/432/EØF (EUT L 5 af 
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9.1.2004, s. 8):

Artikel 3, 4 og 5

Ændringsforslag

Identifika
tion og 
registreri
ng af dyr

LF 7 Rådets direktiv 
2008/71/EF af 15. juli 
2008 om identifikation og 
registrering af svin (EUT 
L 213 af 8.8.2005, s. 31):

Artikel 3, 4 og 5

LF 8 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
1760/2000 af 17. juli 2000 
om indførelse af en 
ordning for identifikation 
og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød 
og oksekødsprodukter og 
om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 
820/97 (EFT L 204 af 
11.8.2000, s. 1):

Artikel 4 og 7

LF 9 Rådets forordning (EF) nr. 
21/2004 af 17. december 
2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation 
og registrering af får og 
geder og om ændring af 
forordning (EF) nr. 
1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 
64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8):

Artikel 3, 4 og 5

Ændringsforslag 196Forslag til forordningBilag III – tabel 1 – kolonne 2 – række 8

Kommissionens forslag

Dyresyg
domme

LF 10 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
999/2001 af 22. maj 2001 
om fastsættelse af regler for 
forebyggelse af, kontrol 
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med og udryddelse af visse 
transmissible spongiforme 
encephalopatier (EFT L 147 
af 31.5.2001, s. 1):

Artikel 7, 11, 12, 13 og 15

LF 11 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 
2016/429 om overførbare 
dyresygdomme og om 
ændring og ophævelse af 
visse retsakter på området 
for dyresundhed (EUT L 84 
af 31.3.2016, s. 1):

Artikel 18, stk. 1, kun for 
mund- og klovesyge, 
smitsomt blæreudslæt hos 
svin og bluetongue

Ændringsforslag

Dyresygd
omme

LF 10 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
999/2001 af 22. maj 2001 
om fastsættelse af regler 
for forebyggelse af, 
kontrol med og 
udryddelse af visse 
transmissible spongiforme 
encephalopatier (EUT L 
147 af 31.5.2001, s. 1):

Artikel 7, 11, 12, 13 og 15

LF 11 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 
2016/429 om overførbare 
dyresygdomme og om 
ændring og ophævelse af 
visse retsakter på området 
for dyresundhed (EUT L 
84 af 31.3.2016, s. 1):

Artikel 18, stk. 1, kun for 
mund- og klovesyge, 
smitsomt blæreudslæt hos 
svin og bluetongue

Ændringsforslag 197
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Forslag til forordning
Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – række 9

Kommissionens forslag

Plantebe
skyttelse
smidler

LF 12 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
1107/2009 af 21. oktober 
2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og 
om ophævelse af Rådets 
direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 af 
24.11.2009, s. 1):

Artikel 55, første og andet 
punktum

LF 13 Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 
2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af 
pesticider (EUT L 309 af 
24.11.2009, s. 71):

Artikel 5, stk. 2, og artikel 
8, stk. 1-5

Artikel 12 vedrørende 
begrænsninger i 
anvendelsen af pesticider i 
beskyttede områder, der er 
fastlagt på grundlag af 
vandrammedirektivet og 
Natura 2000-lovgivningen

Artikel 13, stk. 1 og 3, om 
håndtering og opbevaring af 
pesticider og bortskaffelse 
af rester

Ændringsforslag

Plantebes
kyttelses
midler

LF 12 Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
1107/2009 af 21. oktober 
2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler 
og om ophævelse af 
Rådets direktiv 
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79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 
af 24.11.2009, s. 1):

Artikel 55, første og andet 
punktum

Artikel 67
LF 13 Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets 
indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider 
(EUT L 309 af 
24.11.2009, s. 71):

Artikel 5, stk. 2, og artikel 
8, stk. 1-5

Artikel 12 vedrørende 
begrænsninger i 
anvendelsen af pesticider i 
beskyttede områder, der er 
fastlagt på grundlag af 
vandrammedirektivet og 
Natura 2000-lovgivningen

Artikel 13, stk. 1 og 3, om 
håndtering og opbevaring 
af pesticider og 
bortskaffelse af rester

Artikel 14

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – række 10

Kommissionens forslag

Dyrevelf
ærd

LF 14 Rådets direktiv 
2008/119/EF af 18. 
december 2008 om 
fastsættelse af mindstekrav 
med hensyn til beskyttelse 
af kalve (EUT L 10 af 
15.1.2009, s. 7):



AD\1181813DA.docx 187/195 PE630.523v04-00

DA

Artikel 3 og 4

LF 15 Rådets direktiv 
2008/120/EF af 18. 
december 2008 om 
fastsættelse af mindstekrav 
med hensyn til beskyttelse 
af svin (EUT L 47 af 
18.2.2009, s. 5):

Artikel 3 og 4

LF 16 Rådets direktiv 98/58/EF af 
20. juli 1998 om beskyttelse 
af dyr, der holdes til 
landbrugsformål (EFT L 
221 af 8.8.1998, s. 23):

Artikel 4

Ændringsforslag

Dyrevelf
ærd

GLM 
10a

Dyrene skal være i stand 
til at lægge sig ned, rejse 
sig, strække deres lemmer 
og vende sig

LF 14 Rådets direktiv 
2008/119/EF af 18. 
december 2008 om 
fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn 
til beskyttelse af kalve 
(EUT L 10 af 15.1.2009, 
s. 7):

Artikel 3 og 4

LF 15 Rådets direktiv 
2008/120/EF af 18. 
december 2008 om 
fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn 
til beskyttelse af svin 
(EUT L 47 af 18.2.2009, 
s. 5):

Artikel 3 og 4

LF 16 Rådets direktiv 98/58/EF 
af 20. juli 1998 om 
beskyttelse af dyr, der 
holdes til landbrugsformål 
(EFT L 221 af 8.8.1998, s. 
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23):

LF 16a Rådets forordning (EF) 
nr. 1099/2009 af 24. 
september 2009 om 
beskyttelse af dyr på 
aflivningstidspunktet 
(EUT L 303 af 
18.11.2009, s. 1):
Artikel 3 og 4

LF 16b Rådets direktiv 
2007/43/EF af 28. juni 
2007 om 
minimumsforskrifter for 
beskyttelse af 
slagtekyllinger (EUT L 
182 af 12.7.2007, s. 19):
Artikel 3

LF 16c Rådets direktiv 
1999/74/EF af 19. juli 
1999 om mindstekrav til 
beskyttelse af 
æglæggende høner (EFT 
L 203 af 3.8.1999, s. 53):
Artikel 3 

LF 16d Rådets forordning (EF) 
nr. 1/2005 af 22. 
december 2004 om 
beskyttelse af dyr under 
transport og dermed 
forbundne aktiviteter og 
om ændring af direktiv 
64/432/EØF og 
93/119/EF og forordning 
(EF) nr. 1255/97 (EUT L 
3 af 5.1.2005, s. 1):
Artikel 3
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Bilag XI

EU-LOVGIVNING INDEN FOR MILJØ OG KLIMA, SOM MÅLSÆTNINGERNE I 
MEDLEMSSTATERNES STRATEGISKE PLANER SKAL BIDRAGE TIL SOM 

OMHANDLET I ARTIKEL 96, 97 OG 103:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle

- Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

- Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget;
- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i 
Europa

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 
2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF

-  [Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXX om medtagelse af 
drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug 
i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af 
drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer ]

-  [Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXX om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig 
energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til 
overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger 
vedrørende klimaændringer]

- Direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

-  [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet]

-  [Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXXX om forvaltning af 
energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, 
forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets 
direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og 
Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013]

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider. 

Ændringsforslag

Bilag XI

EU-LOVGIVNING INDEN FOR MILJØ OG KLIMA, SOM MÅLSÆTNINGERNE I 
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OMHANDLET I ARTIKEL 96, 97 OG 103:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle

- Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

- Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod 
forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i 
Europa

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om 
nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 
2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF

-  [Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXX om medtagelse af 
drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug 
i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af 
drivhusgasemissioner og andre oplysninger vedrørende klimaændringer ]

-  [Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXX om bindende årlige reduktioner af 
drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig 
energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til 
overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger 
vedrørende klimaændringer]

- Direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 

-  [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet]

-  [Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXXX om forvaltning af 
energiunionen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, 
forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets 
direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og 
Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013]

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider. 

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXXX om mindstekrav til genbrug af 
vand
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 
om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 
79/117/EØF og 91/414/EØF.
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Forslag til forordning
Bilag XI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG XIa 
EU-LOVGIVNING OM 
DYREVELFÆRD, HVIS 
MÅLSÆTNINGER 
MEDLEMSSTATERNES 
STRATEGISKE PLANER SKAL 
BIDRAGE TIL SOM OMHANDLET I 
ARTIKEL 96, 97 OG 103 
- Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 
om beskyttelse af dyr, der holdes til 
landbrugsformål
- Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 
1999 om mindstekrav til beskyttelse af 
æglæggende høner 
- Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 
2007 om minimumsforskrifter for 
beskyttelse af slagtekyllinger 
- Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
kalve 
- Rådets direktiv 2008/120/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
svin 
- Kommissionens forordning (EF) nr. 
543/2008 af 16. juni 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt 
angår handelsnormer for fjerkrækød 
- Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. 
december 2004 om beskyttelse af dyr 
under transport og dermed forbundne 
aktiviteter og om ændring af direktiv 
64/432/EØF og 93/119/EF og forordning 
(EF) nr. 1255/97
- Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 
24. september 2009 om beskyttelse af dyr 
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på aflivningstidspunktet 
- Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/6 af 11. december 
2018 om veterinærlægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/82/EF 
- Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning af 11. december 2018 om 
fremstilling, markedsføring og anvendelse 
af foderlægemidler, ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 183/2005 og ophævelse af Rådets 
direktiv 90/167/EØF 
- Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 
2017 om offentlig kontrol og andre 
officielle aktiviteter med henblik på at 
sikre anvendelsen af fødevare- og 
foderlovgivningen og reglerne for 
dyresundhed og dyrevelfærd, 
plantesundhed og 
plantebeskyttelsesmidler

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Bilag XII – tabel 1 – række 5

Kommissionens forslag

Bidrage til modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer samt bæredygtig energi 

R.14 Kulstoflagring i jorden og 
biomassen: Andel af landbrugsarealer, der 
er omfattet af forpligtelser til at reducere 
udledninger, opretholde og/eller forhøje 
kulstoflagringen (permanente 
græsningsarealer, landbrugsarealer i 
tørveområder, skove, osv.) 

Ændringsforslag

Bidrage til modvirkning af og tilpasning til 
klimaændringer samt bæredygtig energi

R.14 Kulstoflagring i jorden og 
biomassen: Andel af landbrugsarealer, der 
er omfattet af forpligtelser til at reducere 
udledninger, opretholde og/eller forhøje 
kulstoflagringen (permanente 
græsningsarealer, permanente afgrøder, 
landbrugsarealer i tørveområder, skove, 
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