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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 med henblik herpå af yderste vigtighed for, 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 jeg godt, at det er 
nødvendigt at finansiere nye politikker, men dette bør ikke være til skade for denne ene 
traditionelle fælles EU-politik, der pålægges nye og udfordrende opgaver gennem de næste 
årtier.

Kommissionens nye forslag indfører en ny model baseret på ni målsætninger og lægger vægt 
på miljø- og klimaforandringsrelaterede politiske mål. Jeg 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 jeg 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 min mening 
en stor skønsmargen for 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. Det er 
derfor, jeg har til hensigt at styrke de fælles aspekter af forslaget ved at tilføje nogle elementer 
til basisretsakten og mindske medlemsstaternes skønsmargen. Jeg 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. 
Jeg 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 retning glæder jeg mig over, at der er fokus på de unge. Jeg 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 jeg gerne understrege, at vi skal træffe en afgørelse på et tidspunkt, hvor 
Parlamentet nærmer sig slutningen 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 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det er yderst vigtigt, at den fælles 
landbrugspolitik beholder det samme 
finansieringsniveau i den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027, som den 
har i den flerårige finansielle ramme for 
2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 2

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

(13a) 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.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 15

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, 
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 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.
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Or. en

Ændringsforslag 4

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 
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.

(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 
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 permanente 
landskabstræk, og økologisk landbrug bør 
fremmes gennem økoordninger på 
grundlag af en liste over praksis i 
landbruget, der er til gavn for klimaet og 
miljøerne, udarbejdet af Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 39

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 
skovforvaltningsplaner eller tilsvarende 
instrumenter og kan omfatte udvikling af 
skovarealer og bæredygtig skovforvaltning, 
herunder skovrejsning, forebyggelse af 
brande 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.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) EGFL bør fortsat finansiere (47) EGFL bør fortsat finansiere 
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interventionstyper med direkte betalinger 
og sektorspecifikke interventionstyper, 
mens ELFUL fortsat bør finansiere 
interventionstyper til landdistriktsudvikling 
som omhandlet i denne forordning. 
Bestemmelserne om den finansielle 
forvaltning af den fælles landbrugspolitik 
bør fastsættes særskilt for de to fonde og 
for de aktiviteter, der modtager støtte fra 
hver af dem, under hensyntagen til at den 
nye gennemførelsesmodel giver 
medlemsstaterne mere fleksibilitet og mere 
indflydelse på, hvordan de skal opfylde 
deres målsætninger. Interventionstyperne i 
denne forordning bør dække perioden fra 
den 1. januar 2021 til den 31. december 
2027.

interventionstyper med direkte betalinger 
og sektorspecifikke interventionstyper, 
mens ELFUL fortsat bør finansiere 
interventionstyper til landdistriktsudvikling 
som omhandlet i denne forordning. 
Bestemmelserne om den finansielle 
forvaltning af den fælles landbrugspolitik 
bør fastsættes særskilt for de to fonde og 
for de aktiviteter, der modtager støtte fra 
hver af dem, under hensyntagen til at den 
nye gennemførelsesmodel giver 
medlemsstaterne mere fleksibilitet og mere 
indflydelse på, hvordan de skal opfylde 
deres målsætninger. Interventionstyperne i 
denne forordning bør dække perioden fra 
den 1. januar 2023 til den 31. december 
2027.

Or. en

Ændringsforslag 7

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-
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Parlamentets og Rådets forordning (EU) X 
[den nye horisontale forordning].

Or. en

Ændringsforslag 8

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 
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.

(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 udarbejdelse 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 
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.
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Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(93) Af hensyn til retssikkerheden og 
kontinuiteten bør den særlige bestemmelse 
for Kroatien vedrørende gradvis indførelse 
af direkte betalinger og supplerende 
nationale direkte betalinger inden for 
rammerne af indfasningsmekanismen 
fortsat gælde frem til den 1. januar 2021

(93) Af hensyn til retssikkerheden og 
kontinuiteten bør den særlige bestemmelse 
for Kroatien vedrørende gradvis indførelse 
af direkte betalinger og supplerende 
nationale direkte betalinger inden for 
rammerne af indfasningsmekanismen 
fortsat gælde frem til den 1. januar 2023 —
—

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse 
på støtte fra Unionen, som ydes gennem 
EGFL og ELFUL til interventioner 
beskrevet i medlemsstaternes strategiske 
planer, der er godkendt af Kommissionen, 
og som dækker perioden fra den 1. januar 
2021 til den 31. december 2027.

2. Denne forordning finder anvendelse 
på støtte fra Unionen, som ydes gennem 
EGFL og ELFUL til interventioner 
beskrevet i medlemsstaternes strategiske 
planer, der er godkendt af Kommissionen, 
og som dækker perioden fra den 1. januar 
2023 til den 31. december 2027.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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; 
det 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;

medlemsstaterne kan også beslutte at 
betragte følgende som permanente 
græsarealer:

a) arealer, der kan afgræsses, og som 
indgår i en etableret lokal praksis, hvor 
græs og andet grøntfoder ikke traditionelt 
er fremherskende i græsningsområder, 
og/eller

b) arealer, der kan afgræsses, hvor græs 
og andet grøntfoder ikke er 
fremherskende eller ikke findes i 
græsningsområder

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 og 
fremme en mere bæredygtig brug af vand

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) at bidrage til beskyttelse og 
forbedring af jord, biodiversitet og
økosystemtjenesterne i landdistrikterne og 
til bevarelsen af beskyttede levesteder og 
arter

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
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. Medlemsstaterne 
fastsætter også særlige krav angående 
bevarelse af landbrugsrelaterede arter og 
levesteder i henhold til henholdsvis 
direktiv 2009/147/EF og direktiv 
92/43/EØF.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 i tilfælde af force 
majeure, såsom naturkatastrofer, 
epidemier og plantesygdomme.

Or. en
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
planer under den fælles landbrugspolitik.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt 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 stk. 4. Medlemsstaterne 
udarbejder nationale lister over praksis i 
landbruget, der er til gavn for klimaet og 
miljøet, ved at vælge blandt de former for 
praksis, Kommissionen har defineret i den 
pågældende delegerede retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 
bæredygtige metoder til bekæmpelse af 
skadedyr, bæredygtig anvendelse af 
pesticider og tilpasning til og modvirkning 
af klimaændringer

Or. en
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) tiltag, der sigter mod at forbedre 
kvaliteten gennem innovation.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål, herunder omkostninger til 
forarbejdning af tilbagetrækninger fra 
markedet før distribution heraf

Or. en

Ændringsforslag 24

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:

Or. en
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Ændringsforslag 25

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.

Or. en

Ændringsforslag 26

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

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

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra e) og 
f), 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, 
emissionsreduktion og energieffektivitet, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra e) og 
f), omhandlede specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 

e) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 



PA\1169087DA.docx 19/29 PE630.523v01-00

DA

produkter i en eller flere af de i artikel 40, 
stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

produkter i en eller flere af de i artikel 39, 
stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 eller andre fonde til risikostyring

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) miljø-, klima- og andre 
forvaltningsforpligtelser

a) miljø-, klima- og 
forvaltningsforpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) andre forpligtelser

Or. en
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) områdespecifikke ulemper, der 
følger af visse obligatoriske krav

c) områdespecifikke ulemper, der 
følger af forpligtelser i henhold til Natura 
2000- og vandrammedirektivet

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 og andre 
støttemodtagere, som frivilligt forpligter 
sig til at forvalte forpligtelser, der anses for 
at være gavnlige med henblik på opfyldelse 
af de specifikke målsætninger i artikel 6, 
stk. 1, litra d), angående modvirkning af 
og tilpasning til klimaændringer og i 
artikel 6, stk. 1, litra e), f) og i), angående 
dyrevelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

3. Medlemsstaterne yder kun 
betalinger under denne interventionstype 
med henblik på at kompensere 
støttemodtagere for de ekstraomkostninger, 
de har afholdt, og tabt indkomst relateret til 
naturbetingede eller andre 
områdespecifikke begrænsninger i det 
berørte område.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 de 
ekstraomkostninger, de har afholdt, og tabt 
indkomst relateret til områdespecifikke 
ulemper i det berørte område.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en bidragsaftale som omhandlet i 
artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke 
er indgået pr. 31. december 2021 for et 
beløb som omhandlet i stk. 1 fremsætter 
medlemsstaten en anmodning om ændring 
af den strategiske plan i overensstemmelse 
med artikel 107 med henblik å at bruge det 

Hvis en bidragsaftale som omhandlet i 
artikel [9] i [InvestEU-forordningen], ikke 
er indgået pr. 31. december 2022 for et 
beløb som omhandlet i stk. 1 fremsætter 
medlemsstaten en anmodning om ændring 
af den strategiske plan i overensstemmelse 
med artikel 107 med henblik å at bruge det 
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tilsvarende beløb. tilsvarende beløb.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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 2023-2027

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

b) overførsler af medlemsstatens 
tildeling til ELFUL til medlemsstatens 
tildeling til direkte betalinger, jf. bilag IV,
er ikke tilladt.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver strategisk plan dækker perioden 1. 
januar 2021 til 31. december 2027.

Hver strategisk plan dækker perioden 1. 
januar 2023 til 31. december 2027.

Or. en

Ændringsforslag 45

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 2025 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 
2025, skal omfatte regnskabsårene 2023 og 
2024. Hvad angår direkte betalinger som 
omhandlet i afsnit III, kapitel II, omfatter 
rapporten kun regnskabsåret 2024.

Or. en
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 124 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 til 
medlemsstatens strategiske plan er nået op 
på mindst 90 % af målværdien for 2025.

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 effektindikatorer, 
der er anvendt på de i artikel 6, stk. 1, litra 
d), e) og f), omhandlede specifikke miljø-
og klimarelaterede målsætninger i henhold 
til medlemsstatens strategiske plan er nået 
op på mindst 90 % af målværdien for 2025.

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordning (EU) nr. 1305/2013 ophæves 
med virkning fra den 1. januar 2021.

Forordning (EU) nr. 1305/2013 ophæves 
med virkning fra den 1. januar 2023.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den finder dog fortsat anvendelse på 
operationer, der gennemføres i henhold til 
de programmer for landdistriktsudvikling, 
der godkendes af Kommissionen i medfør 
af nævnte forordning inden den 1. januar 

Den finder dog fortsat anvendelse på 
operationer, der gennemføres i henhold til 
de programmer for landdistriktsudvikling, 
der godkendes af Kommissionen i medfør 
af nævnte forordning inden den 1. januar 
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2021. 2023.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag I – tabel 3 – række 6

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

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 R.15 Grøn energi fra 
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bæredygtig energi i 
landbruget: Produktion 
af vedvarende energi 
fra landbrug- og 
skovbruget

land- og skovbruget: 
Investeringer i 
energiproduktionskap
aciteten, 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.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 
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forhøje 
kulstoflagringen 
(permanente 
græsningsarealer,
permanente afgrøder,
landbrugsarealer i 
tørveområder, skove, 
osv.)

I.12 Øge produktionen 
og anvendelsen af
bæredygtig energi i 
landbruget: Produktion 
og anvendelse af 
vedvarende energi.

R.15 Grøn energi fra 
land- og skovbruget: 
Investeringer i 
kapaciteten til 
produktion og 
anvendelse af 
vedvarende energi, 
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

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag IV – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning XXXX om mindstekrav til 
genbrug af vand.

Or. en
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag IV – led 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag XXI – 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, 
osv.)

Or. en
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