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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag har til formål at fremme en bæredygtig og markedsorienteret 
landbrugssektor, uden dog at udgøre en gennemgribende reform.

Den rådgivende ordfører byder reformviljen velkommen og mener, at processen mod at opnå 
en åbning af markedet og en forenkling af den fælles landbrugspolitik i 2013 bør fortsætte. 
Det bør imidlertid sikres, at reformerne fra 2003 er gennemført, før man foretager en 
revolutionerende omstrukturering af den fælles landbrugspolitik.

Graduering og degressivitet: Den rådgivende ordfører indtager det synspunkt, at de 
europæiske landbrugere har behov for en pålidelig planlægning. I en tid med stigende priser 
på råstoffer kan yderligere graduering ikke forsvares. Derfor kan den rådgivende ordfører af 
princip ikke tilslutte sig den øgede progressive graduering: Forslaget indfører mere 
bureaukrati og risikerer blot at føre til opsplitning af større landbrug og en yderligere 
belastning af små landbrugere.

Krydsoverensstemmelse: Den rådgivende ordfører afviser enhver udvidelse af 
krydsoverensstemmelsesordningens omfang. Derfor vurderer han, at yderligere kriterier ikke 
bør være tvungne, eftersom de ikke stemmer overens med målsætningen om at mindske 
bureaukratiet og unødvendige byrder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at undgå, at landbrugsarealer bliver 
opgivet og sikre, at de bevares i god 
landbrugs- og miljømæssig stand, blev der 
ved forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsat 
EF-rammebestemmelser, i henhold til 
hvilke medlemsstaterne vedtager normer 
under hensyn til de pågældende områders 
særlige karakteristika, herunder jordbunds-
og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer (arealanvendelse, 
vekseldrift og landbrugspraksis) og 

(3) For at undgå, at landbrugsarealer bliver 
opgivet og sikre, at de bevares i god 
landbrugs- og miljømæssig stand, blev der 
ved forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsat 
EF-rammebestemmelser, i henhold til 
hvilke medlemsstaterne vedtager normer 
under hensyn til de pågældende områders 
særlige karakteristika, herunder jordbunds-
og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer (arealanvendelse, 
vekseldrift og landbrugspraksis) og 
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landbrugsstrukturer. Afskaffelsen af 
obligatorisk jordudtagning inden for 
enkeltbetalingsordningen kan i nogle 
tilfælde have skadelige virkninger for 
miljøet, især for visse landskabstræk. 
Derfor bør de gældende EF-bestemmelser 
udbygges for i fornødent omfang at 
beskytte bestemte landskabstræk.

landbrugsstrukturer. Afskaffelsen af 
obligatorisk jordudtagning inden for 
enkeltbetalingsordningen kan i nogle 
tilfælde have skadelige virkninger for 
miljøet, især for visse landskabstræk. 
Derfor bør de gældende EF-bestemmelser 
udbygges for i fornødent omfang at 
beskytte bestemte landskabstræk. Under 
hensyntagen til behovet for at sikre de 
højest mulige vandkvalitetsstandarder i 
henhold til fællesskabslovgivningen bør 
der ikke indføres yderligere 
begrænsninger, der kan forhindre den 
hensigtsmæssige udvikling af 
landdistrikterne.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En landbruger, der modtager direkte 
betalinger, skal overholde de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der 
er omhandlet i bilag II, og betingelserne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. 
artikel 6.

1. En landbruger, der modtager direkte 
betalinger, skal overholde de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der 
er omhandlet i bilag II, og betingelserne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. 
artikel 6, medmindre dette er 
uigennemførligt og proportionsløst, f.eks. 
i tilfælde af større naturkatastrofer.

Begrundelse

Princippet om forenkling af procedurerne gennem krydsoverensstemmelsesordningen er i 
strid med denne forordning, som genindfører et unødvendigt omfang af administrative byrder
og bureaukrati. De fleste af de påkrævede kriterier er allerede omfattet af de nuværende EU-
bestemmelser.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale myndigheder sørger for, at 2. De nationale myndigheder sørger for, at 
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landbrugeren får en liste over de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
de betingelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, der skal overholdes.

landbrugeren får en liste over de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag 2 (tidl. æf. 1).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle direkte betalinger på over 
5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:

1. Alle direkte betalinger på over 
10 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:

a) 2009: 7 %,
b) 2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

a) 2009: 6 %,
b) 2010: 7 %,
c) 2011: 8 %,
d) 2012: 9 %.

2. De nedsættelser, der er nævnt i stk. 1, 
øges for:
a) beløb på mellem 100 000 EUR og 
199 999 EUR med 3 procentpoint
b) beløb på mellem 200 000 EUR og 
299 999 EUR med 6 procentpoint
c) beløb på mellem 300 000 EUR og 
derover med 9 procentpoint.
3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
direkte betalinger, som ydes til landbrugere 
i de franske oversøiske departementer, på 
Azorerne og Madeira, på De Kanariske Øer 
og på øerne i Det Ægæiske Hav.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på direkte 
betalinger, som ydes til landbrugere i de 
franske oversøiske departementer, på 
Azorerne og Madeira, på De Kanariske Øer 
og på øerne i Det Ægæiske Hav.

Begrundelse

Stigende råstofpriser retfærdiggør ikke en yderligere graduering. Den progressive graduering 
bør udgå, da den diskriminerer og straffer store, effektive landbrugere, der er afhængige af 
stordriftsfordele og styrker udviklingen i landdistrikterne. Samtidig bør små landbrugere ikke 
belastes yderligere.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det tilbageværende beløb, der følger af 
anvendelsen af artikel 7, stk. 1, og de 
beløb, der følger af anvendelsen af artikel 
7, stk. 2, tildeles efter proceduren i artikel 
128, stk. 2, den medlemsstat, hvor de 
pågældende beløb er opstået. De skal 
anvendes i overensstemmelse med artikel 
69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 
1698/2005.

4. Det fulde tilbageværende beløb, der 
følger af anvendelsen af artikel 7, tildeles 
efter proceduren i artikel 128, stk. 2, den 
medlemsstat, hvor de pågældende beløb er 
opstået. De skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 69, stk. 5a, i 
forordning (EF) nr. 1698/2005.

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre overensstemmelse i ordlyd som følge af vedtagelse af æf. 4 
(tidl. æf. 3).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De beløb, der følger af anvendelsen af 
artikel 7, stk. 1 og 2, tildeles efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, den nye 
medlemsstat, hvor de pågældende beløb er 
fremkommet. De skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 69, stk. 5a, i 
forordning (EF) nr. 1698/2005.

4. De beløb, der følger af anvendelsen af 
artikel 7, stk. 1, tildeles efter proceduren i 
artikel 128, stk. 2, den nye medlemsstat, 
hvor de pågældende beløb er fremkommet. 
De skal anvendes i overensstemmelse med 
artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 
1698/2005.

Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre overensstemmelse i ordlyd som følge af vedtagelse af æf. 4 
(tidl. æf. 3).
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne definerer regionerne 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx deres institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale.

2. Medlemsstaterne definerer regionerne 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx deres institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale og/eller de 
strukturelle ulemper, der måtte være til 
stede i ugunstigt stillede regioner.

Medlemsstater med under tre millioner 
støtteberettigede hektar kan betragtes som 
én enkelt region.

Medlemsstater med under tre millioner 
støtteberettigede hektar kan betragtes som 
én enkelt region. Kommissionen overvejer 
at indføre en klageordning i tilfælde af 
stridsspørgsmål.

Begrundelse

For at sikre, at der ikke er nogen eksisterende eller ny forskelsbehandling på regionalt plan.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nye medlemsstater fastlægger 
regionerne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

2. De nye medlemsstater fastlægger 
regionerne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier. Kommissionen 
overvejer at indføre en klageordning i 
tilfælde af stridsspørgsmål.

Begrundelse

For at sikre, at der ikke tillades nogen ny forskelsbehandling på regionalt plan.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse og forvaltning af vand:
At beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand
- Anlæggelse af bræmmer langs søer og 
vandløb
- Overholdelse af godkendelsesprocedurer 
for anvendelse af vand til vanding

udgår

Begrundelse

Tilgangen bør fokusere på at forenkle krydsoverensstemmelseskriterierne. Dette forslag
berører tværtimod et bredere område. De fleste af de påkrævede kriterier er allerede omfattet 
af den nuværende EU-lovgivning, for eksempel om plantebeskyttelse og gødning.
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