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Ændringsforslag 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 36 og 37 og artikel 299, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 2, artikel 3, stk. 2, artikel 34, stk. 2,
artikel 36, 37 og 82 og artikel 299, stk. 2,

Or. pl

Begrundelse

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Ændringsforslag 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til, at det i lyset af akten
vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, 
Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, 
Polens, Sloveniens og Slovakiets 
tiltrædelse og akten vedrørende 
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse 
ikke længere er berettiget at yde 
landbrugsstøtte til de nye medlemsstater 
på et lavere niveau, når 
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overgangsperioderne er udløbet,

Or. pl

Begrundelse

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Ændringsforslag 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Erfaringen med gennemførelsen af 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere og om 
ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, 
(EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, 
(EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) 
nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 
1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 
2529/2001 har vist, at visse dele af 
støttemekanismen bør tilpasses. Især bør
afkoblingen af den direkte støtte udvides, 
og enkeltbetalingsordningen bør forenkles. 
Der gøres også opmærksom på, at 
forordning (EF) nr. 1782/2003 er blevet 
gennemgribende ændret, siden den trådte i 
kraft. Af disse årsager og for klarhedens 
skyld bør forordningen ophæves og afløses 
af en ny forordning.

(1) Erfaringen med gennemførelsen af 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere og om 
ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, 
(EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, 
(EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) 
nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 
1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 
2529/2001 har vist, at visse dele af 
støttemekanismen bør tilpasses. Især vil
afkoblingen af den direkte støtte kunne
udvides, og enkeltbetalingsordningen vil 
kunne forenkles. Der gøres også 
opmærksom på, at forordning (EF) nr. 
1782/2003 er blevet gennemgribende 
ændret, siden den trådte i kraft. Af disse 
årsager og for klarhedens skyld bør 
forordningen ophæves og afløses af en ny 
forordning.

Or. es
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Ændringsforslag 136
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er en realitet, at den fælles 
landbrugspolitik har lidt nederlag, og at 
det er nødvendigt at føre en 
landbrugspolitik, der hviler på princippet 
om retten til suverænitet og 
fødevaresikkerhed, ud fra følgende 
overordnede retningslinjer: støtte til 
landbrugere, der producerer; 
begrænsning af produktivismen, der 
medfører en koncentrering af 
ejendomsretten hos store virksomheder, 
en regional koncentrering af 
produktionen, udelukkelse af visse 
regioner fra produktionssektoren og 
fremskyndet nedlæggelse af små og 
mellemstore bedrifter; et stop for 
tilbagegangen i landdistrikterne og 
affolkningen af mange regioner; 
bekæmpelse af den manglende stabilitet, 
der kendetegner produktionssektorerne på 
grund af svingninger i forbrugsmønsteret, 
for at lette presset på landbruget i 
tredjelande, hvor landbrug og 
landbrugsvirksomhed har en central 
placering; 

Or. pt

Begrundelse

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Ændringsforslag 137
Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Bureaukratiet i landbrugssektoren 
bør fortsat mindskes via transparente, 
enklere og mindre tyngende 
bestemmelser. Kun gennem lavere 
omkostninger og mindre bureaukrati kan 
den fælles landbrugspolitik bidrage til, at 
den markedsorienterede landbruger kan 
være konkurrencedygtig på de 
globaliserede markeder.

Or. de

Ændringsforslag 138
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) De gentagne reformer af den fælles 
landbrugspolitik har været forbundet med 
en gradvis åbning af markederne, 
svækkede reguleringsmekanismer på 
markedet for landbrugsprodukterne og 
integrering af landbruget i WTO samt 
gennemførelsen af en 
enkeltbetalingsordning, der er afkoblet fra 
landbrugsproduktionen, og dette har 
medført, at talrige små og mellemstore 
bedrifter er ophørt med at drive landbrug, 
og at landdistrikterne bliver affolket,
hvilket bidrager til at gøre 
landbrugsmarkederne mere ustabile og til 
at accentuere forskellene mellem 
dyrkningskulturer, landbrugere og lande.

Or. pt
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Begrundelse

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Ændringsforslag 139
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Den seneste krise, der er fremkaldt af 
de stigende fødevarepriser, viser, at 
landbruget bør betragtes som en vigtig 
strategisk sektor for at garantere 
fødevaresikkerhed og -suverænitet i hvert 
enkelt land, og at det er nødvendigt, at 
man inden for WTO ophører med at 
nedprioritere landbruget til fordel for 
tjenesteydelser og teknologier, der 
udelukkende er af interesse for 
økonomiske og finansielle aktører og de 
store importører.

Or. pt

Begrundelse

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Ændringsforslag 140
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) Situationen i landdistrikterne viser, 
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at det er nødvendigt fortsat at lade 
landbrugsjorden og landbrugerne spille 
en produktiv rolle og at give landbrugerne 
mulighed for at vælge, hvad der bedst 
passer til den enkelte landbrugsbedrifts 
landbrugsøkologiske kendetegn, dvs. at
vælge mellem alle former for jordbrug og 
husdyrbrug og ikke blot de former, der 
traditionelt har været berettiget til støtte 
ifølge den fælles landbrugspolitik. 

Or. pt

Begrundelse

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Ændringsforslag 141
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1e) Landbrugerne, særlig på de små og 
mellemstore bedrifter og 
familiebedrifterne, befinder sig i en sådan 
situation, at det er nødvendigt at 
opretholde produktionsstøtten, men med 
en tilhørende forpligtelse til at dyrke og 
udnytte de arealer, som der udbetales 
støtte til, for at bringe urimelighederne i 
det nuværende system til ophør, hvor der 
udbetales lidt eller ingenting til visse 
producenter og små landbrugere.  

Or. pt

Begrundelse

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
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países.

Ændringsforslag 142
Ioannis Gklavakis

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
indførtes princippet om, at landbrugere, der 
ikke opfylder visse krav inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
miljø og dyrevelfærd, får nedsat deres 
direkte støtte eller bliver udelukket fra at 
modtage direkte støtte. Denne såkaldte 
krydsoverensstemmelsesordning udgør en 
integrerende del af EF's støtte i form af 
direkte betalinger og bør derfor bibeholdes. 
Erfaringen har dog vist, at en række af 
krydsoverensstemmelseskravene ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. Derfor bør 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde tilpasses.

(2) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
indførtes princippet om, at landbrugere, der 
ikke opfylder visse krav inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
miljø og dyrevelfærd, får nedsat deres 
direkte støtte eller bliver udelukket fra at 
modtage direkte støtte. Denne såkaldte 
krydsoverensstemmelsesordning udgør en 
integrerende del af EF's støtte i form af 
direkte betalinger og bør derfor bibeholdes. 
Erfaringen har dog vist, at en række af 
krydsoverensstemmelseskravene ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. Derfor bør 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde og 
kyrdsoverensstemmelseskravene tilpasses, 
idet der dog tages hensyn til 
landbrugsbedrifternes særlige 
karakteristika og bedriftsstrukturen i de 
forskellige medlemsstater.

Or. el

Begrundelse

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.
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Ændringsforslag 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
indførtes princippet om, at landbrugere, der 
ikke opfylder visse krav inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
miljø og dyrevelfærd, får nedsat deres 
direkte støtte eller bliver udelukket fra at 
modtage direkte støtte. Denne såkaldte 
krydsoverensstemmelsesordning udgør en 
integrerende del af EF's støtte i form af 
direkte betalinger og bør derfor bibeholdes. 
Erfaringen har dog vist, at en række af 
krydsoverensstemmelseskravene ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. Derfor bør 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde tilpasses.

(2) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
indførtes princippet om, at landbrugere, der 
ikke opfylder visse krav inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
miljø og dyrevelfærd, får nedsat deres 
direkte støtte eller bliver udelukket fra at 
modtage direkte støtte. Denne såkaldte 
krydsoverensstemmelsesordning udgør en 
integrerende del af EF's støtte i form af 
direkte betalinger og bør derfor bibeholdes. 
Erfaringen har dog vist, at en række af 
krydsoverensstemmelseskravene ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. Derfor bør 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde tilpasses. Hvis de 
artikler i "hygiejnepakken"1, der er 
relevante for krydsoverensstemmelsen, 
optages i bilag II, må dette ikke føre til 
yderligere kontroller.
1Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om 
fødevarehygiejne (EFT L 139 af 30.4.2004, s. 1), 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 
hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer 
(EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
183/2005 af 12. januar 2005 om krav til 
foderstofhygiejne (EFT L 35 af 8.2.2005, s. 1).

Or. de

Begrundelse

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Adlib Express Watermark



AM\727226DA.doc 11/92 PE407.776v01-00

DA

Ændringsforslag 144
Jan Mulder, Niels Busk og Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der bør gøres en kontinuerlig indsats 
for at forenkle, forbedre og harmonisere 
krydsoverensstemmelsesordningen. 
Kommissionen bør derfor hvert andet år 
forelægge en rapport om 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Ændringsforslag 145
Jan Mulder, Niels Busk og Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Færre administrative byrder, 
harmoniserede kontrolforanstaltninger, 
en sammenlægning af kontrol, også inden 
for EU-institutionerne, og rettidige 
betalinger vil øge den generelle støtte 
blandt landbrugerne til 
krydsoverensstemmelsesordningen og 
dermed gøre politikken mere effektiv.

Or. en
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Begrundelse

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Ændringsforslag 146
Jan Mulder, Niels Busk og Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) For at mindske den byrde, 
landbrugerne pålægges, bør 
medlemsstaterne og EU-institutionerne 
tilskyndes til at holde såvel antallet af 
kontrolbesøg på stedet som antallet af 
kontrolorganer på et minimum, uden at 
dette berører bestemmelserne i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
796/2004 af 21. april 2004 om 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
krydsoverensstemmelse, graduering og det 
integrerede forvaltnings- og kontrolsystem 
som omhandlet i Rådets forordning (EF) 
nr. 1782/20031. Medlemsstaterne bør 
derfor have mulighed for at gennemføre 
minimumskontrolindsatsen på 
betalingsorgansniveau. Desuden bør 
medlemsstaterne og de europæiske 
institutioner tilskyndes til at træffe 
supplerende foranstaltninger for at 
begrænse antallet af personer, der udfører 
kontrol, sikre, at de er behørigt uddannet, 
og begrænse den periode, hvori kontrol på 
stedet kan gennemføres på en given 
bedrift, til højst en dag. Kommissionen 
bør bistå medlemsstaterne med at opfylde 
kravene til integrerede 
stikprøveudvælgelser. Udvælgelsen af 
stikprøver til kontrol på stedet bør ske 
uafhængigt af en specifik 
minimumsprocentsats for kontrol i 
henhold til den specifikke lovgivning, der 
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falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde.
________
1 EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18. 

Or. en

Begrundelse

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Ændringsforslag 147
Jan Mulder, Niels Busk og Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) Medlemsstaterne bør sikre, at 
landbrugerne ikke straffes to gange (dvs. 
betalingsreduktion eller -udelukkelse plus 
bøde som følge af overtrædelse af den 
gældende nationale lovgivning) for den 
samme overtrædelse.

Or. en

Begrundelse

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Ændringsforslag 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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 
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.

(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 
landbrugsstrukturer.

Or. de

Begrundelse

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance.
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Ændringsforslag 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

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 
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.

(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 
landbrugsstrukturer. Afskaffelsen af 
obligatorisk jordudtagning inden for 
enkeltbetalingsordningen kan i nogle 
tilfælde have skadelige virkninger for 
miljøet, især for den almindelige 
biodiversitet, visse landskabstræk og 
arealer langs søer og vandløb. Derfor bør 
de gældende EF-bestemmelser udbygges 
for i fornødent omfang at beskytte 
biodiversiteten og bestemte landskabstræk.

Or. fr

Ændringsforslag 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3 bis) Den ordning til finansiering af den 
fælles landbrugspolitik, der hidtil har 
fundet anvendelse, støtter ikke i 
tilstrækkelig grad familiebedrifter, hvilket 
medfører, at landbrugsarealer opgives -
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særlig i regioner, hvor betingelserne for at 
drive landbrug ikke er gunstige - og at der 
sker en affolkning af landdistrikterne med 
de negative sociale, økonomiske og 
miljømæssige konsekvenser, som denne 
udvikling medfører.  Derfor bør der 
foretages en gennemgribende ændring af 
kriterierne for finansiering af 
landbrugsbedrifter.

Or. pl

Begrundelse

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Ændringsforslag 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) At beskytte og forvalte vand i 
forbindelse med landbrugsvirksomhed er i 
stigende grad blevet et problem i nogle 
områder. Derfor bør de gældende EF-
rammebestemmelser for god landbrugs-
og miljømæssig stand også udbygges for 
at beskytte vand mod forurening og
afstrømning og forvalte brugen af vand.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner og Agnes Schierhuber

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) At beskytte og forvalte vand i 
forbindelse med landbrugsvirksomhed er i 
stigende grad blevet et problem i nogle 
områder. Derfor bør de gældende EF-
rammebestemmelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand også udbygges for at 
beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand.

(4) At beskytte og forvalte vand i 
forbindelse med landbrugsvirksomhed er i 
stigende grad blevet et problem i nogle 
områder. Derfor bør de gældende EF-
rammebestemmelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand også udbygges for at 
beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand. 
Biodiversiteten er til dels et resultat af 
landbrugspraksis. Den bør betragtes som 
en miljømæssig udfordring inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik. 
Det Europæiske Fællesskabs tilsagn om 
at mindske tabet af biodiversitet frem til 
2010 indebærer, at der må iværksættes de 
nødvendige foranstaltninger for at nå 
dette mål. Derfor bør de gældende EF-
rammebestemmelser for god landbrugs-
og miljømæssig stand også udbygges for 
at bevare biodiversiteten overalt på 
arealerne. 

Or. fr

Ændringsforslag 153
Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Da den nuværende 
mælkekvotaordning bør udløbe senest den 
31. marts 2015 og ikke erstattes af andre 
statslige reguleringer, skal der skabes 
forudsætninger for, at mælkeprisen i Den 
Europæiske Union efter afslutningen af 
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mælkeproduktionsåret 2014/2015 kan 
fastsættes via udbud og efterspørgsel på 
markedet.

Or. de

Ændringsforslag 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, blev 
der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5 000 EUR fritages 
for graduering.

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 10.000 EUR
fritages for graduering, og de nye 
medlemsstater bør udelukkes fra systemet.

Or. pl

Begrundelse

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności.
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Ændringsforslag 155
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5 000 EUR 
fritages for graduering.

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Denne graduering bør 
udelukkende finde anvendelse på frivilligt 
grundlag.

Or. ro

Begrundelse

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Ændringsforslag 156
Jan Mulder, Niels Busk og Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
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gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5000 EUR 
fritages for graduering.

nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares på 
det nuværende niveau på 5 %, samtidig 
med at de første 5000 EUR fritages for 
graduering.

Or. en

Ændringsforslag 157
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5 000 EUR
fritages for graduering.

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 10 000 EUR
fritages for graduering.

Or. pt

Begrundelse

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Ændringsforslag 158
Albert Deß

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå en bedre balance mellem de (6) For at opnå en bedre balance mellem de 
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politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5 000 EUR
fritages for graduering.

politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 10 000 EUR
fritages for graduering.

Or. de

Begrundelse

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Ændringsforslag 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5 000 EUR 
fritages for graduering.

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5 000 EUR 
fritages for graduering, medmindre 
fællesskabslandbrugsbedrifternes 
rentabilitet bringes i fare.

Or. es

Begrundelse

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
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Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Ændringsforslag 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner og Agnes Schierhuber

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre 
dette på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. På landbrugsområdet bør der i 
hele Det Europæiske Fællesskab indføres 
mindsteforanstaltninger inden for 
rammerne af den første søjle i den fælles 
landbrugspolitik. De 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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) vil fungere 
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indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

som et supplement for at sikre mere 
målrettede foranstaltninger og 
bestræbelser. For at give medlemsstaterne 
mulighed for at revidere deres 
landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

Or. fr

Ændringsforslag 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
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behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
de medlemsstater, der hidtil kun i ringe 
udstrækning har taget højde for disse nye 
udfordringer inden for ELFUL, mulighed 
for at revidere deres 
landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

Or. de

Begrundelse

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Ændringsforslag 162
Neil Parish

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de 
skal indskrænke deres igangværende 
aktiviteter til udvikling af landdistrikterne 
på andre områder, bør der skaffes flere 
midler. De fornødne finansielle midler til at 

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). Nogle 
medlemsstater har allerede indført 
landdistriktsprogrammer, der tackler de 
nye udfordringer. For at give alle 
medlemsstater mulighed for at 
gennemføre landdistriktsprogrammer, 
uden at de skal indskrænke deres 
igangværende aktiviteter til udvikling af 
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støtte EF's politik til udvikling af 
landdistrikterne kan dog ikke skaffes via de 
finansielle overslag for 2007-2013. Derfor 
bør en stor del af de finansielle midler, der 
kræves, tilvejebringes, ved at der foretages 
en gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

landdistrikterne på andre områder, bør der 
skaffes flere midler. De fornødne 
finansielle midler til at støtte EF's politik til 
udvikling af landdistrikterne kan dog ikke 
skaffes via de finansielle overslag for 
2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

Or. en

Begrundelse

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Ændringsforslag 163
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
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vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog uheldigvis ikke skaffes via de 
finansielle overslag for 2007-2013. Derfor 
kan en del af de finansielle midler, der 
kræves, tilvejebringes, ved at der foretages 
en gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger, men kun i forhold til de 
medlemsstater, der ønsker at benytte sig af 
denne mekanisme.

Or. ro

Begrundelse

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Ændringsforslag 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 

(7) De midler, der frigøres ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til 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). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
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politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

Or. es

Ændringsforslag 165
Neil Parish

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt 
an på at klare nye udfordringer. Derfor 
bør der indføres en mekanisme, i henhold 
til hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
med udviklingen af landdistrikterne. For 
at sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Ændringsforslag 166
Lutz Goepel

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
med udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Afhængigt af deres 
bedriftsstruktur er det muligt, at større 
modtagere ikke behøver den samme støtte 
pr. enhed, for at målet med indkomststøtte 
kan nås effektivt. Muligheden for at 
tilpasse sig gør det desuden lettere for 
større modtagere at arbejde med lavere 
støtte pr. enhed. Det synes derfor rimeligt 
at forvente, at landbrugere, der - under 
hensyntagen til den pågældende bedrifts 
samlede lønomkostninger - modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som bl.a. er 
lagt an på at klare nye udfordringer som 
fremme af kvalitetsprodukter og 
producentsammenslutninger. Derfor bør 
der indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
med udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.
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Or. de

Begrundelse

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Ændringsforslag 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt.
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
med udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt.
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at yde indkomststøtte til landbrugerne i de 
regioner og de stater, der i øjeblikket 
udsættes for økonomisk 
forskelsbehandling, og desuden til at 
støtte foranstaltninger i forbindelse med 
strategien for udvikling af landdistrikterne.
For at sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger. Der bør 
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ligeledes fastsættes et maksimalt 
støttebeløb for den enkelte 
landbrugsbedrift under hensyntagen til, 
hvor mange personer der er beskæftiget 
på bedriften.

Or. pl

Begrundelse

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Ændringsforslag 168
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
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med udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.

med udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger. Ud fra den 
samme rimelighedsbetragtning bør der 
lægges loft over det støttebeløb, der ydes 
pr. bedrift, i størrelsesordenen 200 000 
EUR pr. landbruger, bortset fra 
kooperativer. Dette loft bør imidlertid 
kunne varieres, alt efter hvor mange 
arbejdspladser med rettigheder der 
skabes. 

Or. pt

Begrundelse

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Ændringsforslag 169
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
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på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
med udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.

på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes, og 
hvor provenuet anvendes til at tackle de 
nye udfordringer i forbindelse med 
udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger. Denne 
mekanisme bør tage hensyn til de 
konsekvenser, som nedsættelserne af 
betalingerne har for de berørte 
landbrugeres konkurrenceevne. Det bør 
være frivilligt for medlemsstaterne at 
anvende mekanismen.

Or. ro

Begrundelse

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Ændringsforslag 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 

(8) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en stor del af 
betalingerne tildeles et ret begrænset antal 
store modtagere. Det siger sig selv, at 
større modtagere ikke behøver den samme 
støtte pr. enhed, for at målet med 
indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
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arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
på at klare nye udfordringer. Derfor bør der
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
med udviklingen af landdistrikterne. For at 
sikre, at mekanismen fungerer 
proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.

arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som er lagt an 
på at klare nye udfordringer. Derfor bør der 
indføres en mekanisme, i henhold til 
hvilken de højeste betalinger nedsættes 
kraftigere, og hvor provenuet anvendes til 
at tackle de nye udfordringer i forbindelse 
med udviklingen af landdistrikterne eller 
den første søjle for at klare særlige 
situationer. For at sikre, at mekanismen 
fungerer proportionalt, bør de yderligere 
nedsættelser forhøjes progressivt i takt 
med, at betalingerne stiger.

Or. es

Ændringsforslag 171
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Desuden bør medlemsstaterne tildeles 
en særlig støttemulighed, så de på 
passende vis kan tackle de nye 
udfordringer, som sundhedstjekket af den 
fælles landbrugspolitik kan medføre.

Or. de
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Ændringsforslag 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Landbruget i fjernområderne er udsat 
for yderligere problemer på grund af deres 
særlige geografiske beliggenhed og status 
som øsamfund, lille areal og vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold. For at 
afhjælpe de vanskelige forhold bør kravet 
om at anvende graduering over for 
landbrugere i fjernområderne fraviges.

(9) Landbruget i fjernområderne er udsat 
for yderligere problemer på grund af deres 
særlige geografiske beliggenhed og status 
som øsamfund, lille areal og vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold. For at 
afhjælpe de vanskelige forhold bør der 
indføres en forpligtelse for landbrugere til 
at foretage graduering, hvis støtteniveauet 
ligger over 50 000 EUR og altså er klart 
højere end i de øvrige regioner.

Or. pl

Begrundelse

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Ændringsforslag 173
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 bis) (9a) Med forhøjelsen af satserne 
for obligatorisk graduering mister den 
frivillige gradueringsordning sin 
eksistensberettigelse, og Rådets 
forordning (EF) nr. 378/2007 af 27. marts 
2007 om regler for frivillig graduering af 
direkte betalinger bør ophæves.   
__________________

1 EUT L 95 af 5.4.2007, s. 1.
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Or. pt

Ændringsforslag 174
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De medlemsstater, der har valgt at 
anvende en ordning med frivillig 
graduering, bør tage hensyn til den øgede 
obligatoriske graduering. Derfor bør der 
foretages ændringer i Rådets forordning 
(EF) nr. 378/2007 af 27. marts 2007 om 
regler for frivillig graduering af direkte 
betalinger som fastsat i forordning (EF) 
nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte og om 
fastlæggelse af visse støtteordninger for 
landbrugere.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 175
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør 
der for nogle rugproducerende områder 

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
indbetales i en fond og derefter fordeles 
mellem medlemsstaterne på grundlag af 
objektive kriterier som f.eks. 
landbrugsareal, beskæftigelse og/eller 
BNP pr. indbygger..
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fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de 
beløb, der fremkommer ved gradueringen. 
De beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af yderligere gradvise 
nedsættelser, bør dog tilfalde de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet. 

Or. pt

Begrundelse

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Ændringsforslag 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De
beløb, der fremkommer ved anvendelsen 
af yderligere gradvise nedsættelser, bør 
dog tilfalde de medlemsstater, hvor de er 
fremkommet.

(11) De beløb, der fremkommer ved alle 
nedsættelserne af den direkte støtte, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, mens 
støtteniveauet mellem stater og regioner 
bør udlignes. Det bør dog fastsættes, at en 
vis procentdel af beløbene bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er tilvejebragt. På 
grund af de strukturtilpasninger, der følger 
af afskaffelsen af intervention for rug, bør 
der for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen.

Or. pl
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Ændringsforslag 177
Lutz Goepel

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
yderligere gradvise nedsættelser, bør dog 
tilfalde de medlemsstater, hvor de er 
fremkommet.

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
yderligere gradvise nedsættelser på højst 
fire procent, bør dog tilfalde de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet.

Or. de

Begrundelse

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Ændringsforslag 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De beløb, der fremkommer ved (11) De beløb, der fremkommer ved 
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nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
yderligere gradvise nedsættelser, bør dog 
tilfalde de medlemsstater, hvor de er 
fremkommet.

nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
nye procentsatser for graduering og 
støttelofter, bør dog tilfalde de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet.

Or. es

Ændringsforslag 179
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For at give landbrugerne større 
sikkerhed bør gradueringen forblive 
uændret på 5 % indtil 2013. 
Enkeltbetalingsordningens reelle værdi er 
allerede faldet med 12 % på grund af 
inflationen.

Or. en
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Ændringsforslag 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Gradueringen bør ikke reducere det 
nettobeløb, der betales til en landbruger i en 
ny medlemsstat, til under det beløb, der skal 
betales til en tilsvarende landbruger i de 
øvrige medlemsstater. Når gradueringen 
engang kommer til at gælde for 
landbrugerne i de nye medlemsstater, bør 
nedsættelsen derfor begrænses til forskellen 
mellem niveauet i henhold til 
indfasningsordningen og niveauet i de 
øvrige medlemsstater efter graduering.
Landbrugere i de nye medlemsstater, hvis 
støtte bliver gradueret, bør desuden ikke 
længere få supplerende nationale direkte 
betalinger for at undgå, at den støtte, de 
modtager, overstiger støtten i de øvrige 
medlemsstater.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Ændringsforslag 181
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at hjælpe landbrugerne med at 
leve op til normerne for et moderne 
højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne indfører en global 
bedriftsrådgivningsordning for 

(16) For at hjælpe landbrugerne med at 
leve op til normerne for et moderne 
højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne indfører en global 
bedriftsrådgivningsordning for alle 
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erhvervsmæssigt drevne bedrifter. 
Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe 
landbrugerne med at blive mere bevidste 
om forholdet mellem materialestrømme og 
driftsprocesser og normerne for miljø, 
fødevaresikkerhed, dyresundhed og 
dyrevelfærd uden på nogen måde at gribe 
ind i deres forpligtelse til og ansvar for at 
overholde disse normer.

landbrugere. 
Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe 
landbrugerne med at producere effektivt og 
på en omkostningseffektiv måde og blive 
mere bevidste om forholdet mellem 
materialestrømme og driftsprocesser og 
normerne for miljø, fødevaresikkerhed, 
dyresundhed og dyrevelfærd uden på 
nogen måde at gribe ind i deres forpligtelse 
til og ansvar for at overholde disse normer.

Or. en

Ændringsforslag 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at hjælpe landbrugerne med at 
leve op til normerne for et moderne 
højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne indfører en global 
bedriftsrådgivningsordning for 
erhvervsmæssigt drevne bedrifter.
Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe 
landbrugerne med at blive mere bevidste 
om forholdet mellem materialestrømme og 
driftsprocesser og normerne for miljø, 
fødevaresikkerhed, dyresundhed og 
dyrevelfærd uden på nogen måde at gribe 
ind i deres forpligtelse til og ansvar for at 
overholde disse normer.

(16) For at hjælpe landbrugerne med at 
leve op til normerne for et moderne 
højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne indfører en global 
bedriftsrådgivningsordning.
Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe 
landbrugerne med at blive mere bevidste 
om forholdet mellem materialestrømme og 
driftsprocesser og normerne for miljø, 
fødevaresikkerhed, dyresundhed og 
dyrevelfærd uden på nogen måde at gribe 
ind i deres forpligtelse til og ansvar for at 
overholde disse normer.

Or. pl

Begrundelse

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.
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Ændringsforslag 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner og Agnes Schierhuber

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at hjælpe landbrugerne med at 
leve op til normerne for et moderne 
højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne indfører en global 
bedriftsrådgivningsordning for
erhvervsmæssigt drevne bedrifter. 
Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe 
landbrugerne med at blive mere bevidste 
om forholdet mellem materialestrømme og 
driftsprocesser og normerne for miljø, 
fødevaresikkerhed, dyresundhed og 
dyrevelfærd uden på nogen måde at gribe 
ind i deres forpligtelse til og ansvar for at 
overholde disse normer.

(16) For at hjælpe landbrugerne med at 
leve op til normerne for et moderne 
højkvalitetslandbrug er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne indfører en global 
bedriftsrådgivningsordning for 
erhvervsmæssigt drevne bedrifter. 
Bedriftsrådgivningsordningen bør hjælpe 
landbrugerne med at blive mere bevidste 
om forholdet mellem materialestrømme og 
driftsprocesser og normerne for miljø, 
biodiversitet, fødevaresikkerhed, 
dyresundhed og dyrevelfærd uden på 
nogen måde at gribe ind i deres forpligtelse 
til og ansvar for at overholde disse normer.

Or. fr

Ændringsforslag 184
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a. Forvaltningen af små støttebeløb kan 
være en besværlig opgave for de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Støtteordningerne 
sondrer ikke mellem små og store 
modtagere, eftersom der gælder de samme 
betingelser for at modtage støtte og de 
samme administrative bestemmelser og 
kontrolprocedurer.  Indførelsen af en 
forenklet frivillig støtteordning for 
landbrugere, der modtager et beløb på op 
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til 1 000 EUR, ville løse dette problem og 
sikre, at der hvert år bliver udbetalt et fast 
engangsbeløb til de landbrugere, der 
deltager i ordningen.  Alle landbrugere, 
der modtager under 1 000 EUR i støtte, 
ville modtage et supplement svarende til 
dette mindstebeløb.  

Or. pt

Begrundelse

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Ændringsforslag 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er en byrde for medlemsstaternes 
myndigheder at forvalte små beløb. For at 
undgå en alt for stor administrativ byrde 
bør medlemsstaterne afholde sig fra at yde 
direkte betalinger, hvis beløbet er lavere 
end den gennemsnitlige EF-støtte pr. 
hektar, eller hvis det støtteberettigede 
areal på den bedrift, som der ansøges om 
støtte til, er på under en hektar.
Medlemsstaterne bør under hensyntagen til 
deres landbrugsøkonomis særlige struktur 
kunne vælge, hvilket af de to kriterier de 
ønsker at gennemføre. I forbindelse med 
de særlige betalingsrettigheder, der er 
tildelt landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, er det ineffektivt at anvende det 
hektarbaserede kriterium. Over for disse 
landbrugere bør gennemsnitsstøtten derfor 
gælde som minimumsbeløb.

(19) Det er en byrde for medlemsstaternes 
myndigheder at forvalte små beløb. For at 
undgå en alt for stor administrativ byrde 
bør medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte en minimumsgrænse for 
størrelsen af de støttebeløb, der ansøges 
om. Medlemsstaterne bør under 
hensyntagen til deres landbrugsøkonomis 
særlige struktur kunne vælge, hvilke
kriterier de ønsker at lægge til grund. I 
forbindelse med de særlige 
betalingsrettigheder, der er tildelt 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, er det ineffektivt at anvende det 
hektarbaserede kriterium. Over for disse 
landbrugere bør gennemsnitsstøtten derfor 
gælde som minimumsbeløb.

Or. en
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Begrundelse

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Ændringsforslag 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er en byrde for medlemsstaternes 
myndigheder at forvalte små beløb. For at 
undgå en alt for stor administrativ byrde 
bør medlemsstaterne afholde sig fra at yde 
direkte betalinger, hvis beløbet er lavere 
end den gennemsnitlige EF-støtte pr. 
hektar, eller hvis det støtteberettigede areal 
på den bedrift, som der ansøges om støtte 
til, er på under en hektar. Der bør 
fastsættes særlige bestemmelser for de 
medlemsstater, hvis bedriftsstruktur er 
meget anderledes end den gennemsnitlige 
struktur i EF. Medlemsstaterne bør under 
hensyntagen til deres landbrugsøkonomis 
særlige struktur kunne vælge, hvilket af de 
to kriterier de ønsker at gennemføre. I 
forbindelse med de særlige 
betalingsrettigheder, der er tildelt 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, er det ineffektivt at anvende det 
hektarbaserede kriterium. Over for disse 
landbrugere bør gennemsnitsstøtten derfor 
gælde som minimumsbeløb.

(19) Det er en byrde for medlemsstaternes 
myndigheder at forvalte små beløb. For at 
undgå en alt for stor administrativ byrde 
kan medlemsstaterne vælge at afholde sig 
fra at yde direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end den gennemsnitlige EF-støtte pr. 
hektar, eller hvis det støtteberettigede areal 
på den bedrift, som der ansøges om støtte 
til, er på under en hektar.o Der bør 
fastsættes særlige bestemmelser for de 
medlemsstater, hvis bedriftsstruktur er 
meget anderledes end den gennemsnitlige 
struktur i EF. Medlemsstaterne bør under 
hensyntagen til deres landbrugsøkonomis 
særlige struktur kunne vælge, hvilket af de 
to kriterier de ønsker at gennemføre. I 
forbindelse med de særlige 
betalingsrettigheder, der er tildelt 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, er det ineffektivt at anvende det 
hektarbaserede kriterium. Over for disse
landbrugere bør gennemsnitsstøtten derfor 
gælde som minimumsbeløb.

Or. es

Adlib Express Watermark



PE407.776v01-00 46/92 AM\727226DA.doc

DA

Ændringsforslag 187
Ioannis Gklavakis

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er en byrde for medlemsstaternes 
myndigheder at forvalte små beløb. For at 
undgå en alt for stor administrativ byrde 
bør medlemsstaterne afholde sig fra at yde 
direkte betalinger, hvis beløbet er lavere 
end den gennemsnitlige EF-støtte pr. 
hektar, eller hvis det støtteberettigede areal 
på den bedrift, som der ansøges om støtte 
til, er på under en hektar. Der bør 
fastsættes særlige bestemmelser for de 
medlemsstater, hvis bedriftsstruktur er 
meget anderledes end den gennemsnitlige 
struktur i EF. Medlemsstaterne bør under 
hensyntagen til deres landbrugsøkonomis 
særlige struktur kunne vælge, hvilket af de 
to kriterier de ønsker at gennemføre. I 
forbindelse med de særlige 
betalingsrettigheder, der er tildelt 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, er det ineffektivt at anvende det 
hektarbaserede kriterium. Over for disse 
landbrugere bør gennemsnitsstøtten derfor 
gælde som minimumsbeløb. 

(19) Det er en byrde for medlemsstaternes 
myndigheder at forvalte små beløb. For at 
undgå en alt for stor administrativ byrde 
bør det være muligt for medlemsstaterne at
afholde sig fra at yde direkte betalinger, 
hvis beløbet er lavere end den 
gennemsnitlige EF-støtte pr. hektar, eller 
hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, som der ansøges om støtte til, er på 
under en hektar. Der bør fastsættes særlige 
bestemmelser for de medlemsstater, hvis 
bedriftsstruktur er meget anderledes end 
den gennemsnitlige struktur i EF. 
Medlemsstaterne bør under hensyntagen til 
deres landbrugsøkonomis særlige struktur 
kunne vælge, hvilket af de to kriterier de 
ønsker at gennemføre. I forbindelse med de 
særlige betalingsrettigheder, der er tildelt 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, er det ineffektivt at anvende det 
hektarbaserede kriterium. Over for disse 
landbrugere bør gennemsnitsstøtten derfor 
gælde som minimumsbeløb. 

Or. el

Begrundelse

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.
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Ændringsforslag 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen har vist, at der i 
en række tilfælde er blevet ydet afkoblet 
indkomststøtte til andre modtagere end 
fysiske personer, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt er at drive 
landbrug. For at forhindre, at der ydes 
landbrugsindkomststøtte til sådanne 
selskaber og virksomheder, og for at 
garantere, at EF-støtten udelukkende 
anvendes til at sikre 
landbrugsbefolkningen en rimelig 
levestandard, bør medlemsstaterne 
bemyndiges til i sådanne tilfælde at 
undlade at yde direkte betalinger i 
henhold til denne forordning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen har vist, at der i 
en række tilfælde er blevet ydet afkoblet 
indkomststøtte til andre modtagere end 
fysiske personer, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt er at drive 
landbrug. For at forhindre, at der ydes 
landbrugsindkomststøtte til sådanne 
selskaber og virksomheder, og for at 
garantere, at EF-støtten udelukkende 

(20) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen har vist, at der i 
en række tilfælde er blevet ydet afkoblet 
indkomststøtte til andre modtagere end 
fysiske personer, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt er at drive 
landbrug. For at forhindre, at der ydes 
landbrugsindkomststøtte til sådanne 
selskaber og virksomheder, og for at 
garantere, at EF-støtten udelukkende 
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anvendes til at sikre landbrugsbefolkningen 
en rimelig levestandard, bør 
medlemsstaterne bemyndiges til i sådanne 
tilfælde at undlade at yde direkte betalinger 
i henhold til denne forordning.

anvendes til at sikre landbrugsbefolkningen 
en rimelig levestandard, bør der i sådanne 
tilfælde opstilles kriterier, som gør det 
muligt at undlade at yde direkte betalinger 
på EU-plan.

Or. pl

Begrundelse

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Ændringsforslag 190
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De nationale myndigheder bør inden 
for de foreskrevne tidsfrister udbetale den 
fulde støtte, der er fastsat i EF's 
støtteordninger, til modtagerne, efter at der 
dog er foretaget eventuelle nedsættelser i 
henhold til denne forordning. For at gøre 
forvaltningen af de direkte betalinger mere 
fleksibel bør medlemsstaterne kunne 
udbetale de direkte betalinger i to rater om 
året.

(21) De nationale myndigheder bør inden 
for de foreskrevne tidsfrister udbetale den 
fulde støtte, der er fastsat i EF's 
støtteordninger, til modtagerne, efter at der 
dog er foretaget eventuelle nedsættelser i 
henhold til denne forordning. For at gøre 
forvaltningen af de direkte betalinger mere 
fleksibel bør medlemsstaterne kunne 
udbetale de direkte betalinger i to rater om 
året, og alt efter sektorens behov bør de 
have en vis fleksibilitet med hensyn til 
fastsættelsen af betalingsdatoer. 

Or. en
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Ændringsforslag 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den fælles landbrugspolitiks 
støtteordninger omfatter direkte 
indkomststøtte særlig med henblik på at 
sikre landbrugerne en rimelig levestandard.
Dette mål hænger nøje sammen med, at 
landbrugsarealerne bevares. For at undgå 
fejlfordeling af EF-midlerne bør der ikke 
foretages støtteudbetalinger til 
landbrugere, der kunstigt har skabt 
betingelser for at opnå sådanne 
betalinger.

(22) Den fælles landbrugspolitiks 
støtteordninger omfatter direkte 
indkomststøtte særlig med henblik på at 
sikre landbrugerne en rimelig levestandard.
Dette mål hænger nøje sammen med, at 
landbrugsarealerne bevares. Derfor bør der 
først og fremmest ydes støtte til 
familiebedrifter.

Or. pl

Begrundelse

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych.
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Ændringsforslag 192
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at nå den fælles 
landbrugspolitiks mål må de fælles 
støtteordninger tilpasses udviklingen, om 
nødvendigt inden for korte frister. 
Modtagerne kan derfor ikke regne med, at 
støttebetingelserne forbliver uændrede, og 
bør være forberedt på en eventuel revision 

udgår
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af ordningerne i lyset af den økonomiske 
udvikling og budgetsituationen.

Or. en

Ændringsforslag 193
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at nå den fælles landbrugspolitiks 
mål må de fælles støtteordninger tilpasses 
udviklingen, om nødvendigt inden for 
korte frister. Modtagerne kan derfor ikke 
regne med, at støttebetingelserne forbliver 
uændrede, og bør være forberedt på en 
eventuel revision af ordningerne i lyset af 
den økonomiske udvikling og 
budgetsituationen.

(23) For at nå den fælles landbrugspolitiks 
mål må de fælles støtteordninger tilpasses 
udviklingen, om nødvendigt inden for 
korte frister. Modtagerne kan derfor ikke 
regne med, at støttebetingelserne forbliver 
uændrede, og bør være forberedt på en 
eventuel revision af ordningerne i lyset af 
den økonomiske udvikling og 
budgetsituationen. De grundlæggende 
principper for den fælles landbrugspolitik, 
der er fastlagt i traktaten, skal dog 
respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 194
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at nå den fælles landbrugspolitiks 
mål må de fælles støtteordninger tilpasses 
udviklingen, om nødvendigt inden for 
korte frister. Modtagerne kan derfor ikke 
regne med, at støttebetingelserne forbliver 
uændrede, og bør være forberedt på en 
eventuel revision af ordningerne i lyset af 
den økonomiske udvikling og 

(23) For at nå den fælles landbrugspolitiks 
mål må de fælles støtteordninger tilpasses 
udviklingen. Modtagerne kan derfor ikke 
regne med, at støttebetingelserne forbliver 
uændrede, og bør være forberedt på en 
eventuel revision af ordningerne i lyset af 
den økonomiske udvikling og 
budgetsituationen. De bør imidlertid have 

Adlib Express Watermark



AM\727226DA.doc 51/92 PE407.776v01-00

DA

budgetsituationen. en rimelig frist til at tilpasse sig disse nye 
omstændigheder.

Or. ro

Begrundelse

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Ændringsforslag 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23 bis) Den første søjle i den fælles 
landbrugspolitik bør opretholdes fremover 
for at garantere den centrale rolle, som 
landbrugerne spiller som drivkraft i 
mange landdistrikters økonomi, som 
landskabets vogter og som garant for 
EU's høje fødevaresikkerhedsstandarder.

Or. es

Begrundelse

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.
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Ændringsforslag 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den obligatoriske udtagning af 
agerjord blev oprindeligt indført for at 
regulere udbuddet. Som følge af 
udviklingen på markedet for markafgrøder 
og indførelsen af afkoblet støtte er dette 
instrument blevet overflødigt og bør derfor 
afskaffes. De jordudtagningsrettigheder, 
der er fastsat i henhold til artikel 53 og 
artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, bør derfor aktiveres for arealer 
på de samme betingelser som alle andre 
rettigheder.

(27) Den obligatoriske udtagning af 
agerjord blev oprindeligt indført for at 
regulere udbuddet. Som følge af 
udviklingen på markedet for markafgrøder 
og indførelsen af afkoblet støtte er dette 
instrument blevet overflødigt og bør derfor 
afskaffes. En del af de 
jordudtagningsrettigheder, der er fastsat i 
henhold til artikel 53 og artikel 63, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør derfor 
aktiveres for arealer på de samme 
betingelser som alle andre rettigheder. 
Tabet af de miljøfordele, der var 
forbundet med jordudtagningen, bør 
kompenseres ved indførelse af nye 
ordninger, særlig hvad angår 
biodiversitet. Den resterende del af disse 
jordudtagningsrettigheder bør være 
forbundet med en forpligtelse til at bevare 
et biodiversitetsareal, således at der 
indføres en enkeltbetaling for 
biodiversitet.

Or. fr

Ændringsforslag 197
Neil Parish

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den obligatoriske udtagning af 
agerjord blev oprindeligt indført for at 
regulere udbuddet. Som følge af 
udviklingen på markedet for markafgrøder 
og indførelsen af afkoblet støtte er dette 

(27) Den obligatoriske udtagning af 
agerjord blev oprindeligt indført for at 
regulere udbuddet. Som følge af 
udviklingen på markedet for markafgrøder 
og indførelsen af afkoblet støtte er dette 
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instrument blevet overflødigt og bør derfor 
afskaffes. De jordudtagningsrettigheder, 
der er fastsat i henhold til artikel 53 og 
artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, bør derfor aktiveres for arealer 
på de samme betingelser som alle andre 
rettigheder.

instrument blevet overflødigt og bør derfor 
afskaffes. De jordudtagningsrettigheder, 
der er fastsat i henhold til artikel 53 og 
artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, bør derfor omdannes til 
normale rettigheder. 

Or. en

Begrundelse

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Ændringsforslag 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge 
af, at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse. 
Efterhånden som det er længere og 
længere tid siden, at 
enkeltbetalingsordningen blev indført, og 
efterhånden som stadig flere sektorer 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen, 
bliver det stadig vanskeligere at 
retfærdiggøre store individuelle 
støtteforskelle, som kun er baseret på 
tidligere støtte. Derfor bør medlemsstater,
der har valgt at gennemføre den historiske 
model, bemyndiges til på visse betingelser 
at revidere de tildelte betalingsrettigheder 
for at tilnærme deres værdier til hinanden 
samtidig med, at EF-rettens generelle 
principper og den fælles landbrugspolitiks 
mål overholdes. I den forbindelse kan 

(28) Medlemsstater, der har valgt at 
gennemføre den historiske model, bør
bemyndiges til på visse betingelser at 
revidere de tildelte betalingsrettigheder for 
at tilnærme deres værdier til hinanden 
samtidig med, at EF-rettens generelle 
principper og den fælles landbrugspolitiks 
mål overholdes. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne tage særlige forhold, der 
gør sig gældende for geografiske områder,
i betragtning, når de fastsætter mere 
ensartede beløb. Udjævningen af 
betalingsrettighederne bør finde sted over 
en passende periode og i den rytme, som 
hver enkelt medlemsstat vælger, og 
nedsættelser begrænses for at give 
landbrugerne rimelige muligheder for at 
tilpasse sig de nye støtteforhold.
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medlemsstaterne tage særlige forhold, der 
gør sig gældende for geografiske områder, 
i betragtning, når de fastsætter mere 
ensartede beløb. Udjævningen af 
betalingsrettighederne bør finde sted over 
en passende periode og nedsættelser 
begrænses for at give landbrugerne 
rimelige muligheder for at tilpasse sig de 
nye støtteforhold.

Or. es

Ændringsforslag 199
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse. 
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, og efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig 
vanskeligere at retfærdiggøre store 
individuelle støtteforskelle, som kun er 
baseret på tidligere støtte. Derfor bør 
medlemsstater, der har valgt at 
gennemføre den historiske model, 
bemyndiges til på visse betingelser at 
revidere de tildelte betalingsrettigheder 
for at tilnærme deres værdier til hinanden 
samtidig med, at EF-rettens generelle 
principper og den fælles landbrugspolitiks 
mål overholdes. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne tage særlige forhold, der 
gør sig gældende for geografiske 
områder, i betragtning, når de fastsætter 
mere ensartede beløb. Udjævningen af 

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse. 
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, og efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig 
vanskeligere at retfærdiggøre store 
individuelle støtteforskelle, som kun er 
baseret på tidligere støtte. Derfor bør 
enkeltbetalingen være ledsaget af en 
forpligtelse til at dyrke eller udnytte de 
arealer, som der udbetales støtte til.
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betalingsrettighederne bør finde sted over 
en passende periode og nedsættelser 
begrænses for at give landbrugerne 
rimelige muligheder for at tilpasse sig de 
nye støtteforhold.

Or. pt

Begrundelse

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Ændringsforslag 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse.
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, og efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig 
vanskeligere at retfærdiggøre store 
individuelle støtteforskelle, som kun er 
baseret på tidligere støtte. Derfor bør 
medlemsstater, der har valgt at 
gennemføre den historiske model, 
bemyndiges til på visse betingelser at 
revidere de tildelte betalingsrettigheder 
for at tilnærme deres værdier til hinanden
samtidig med, at EF-rettens generelle 
principper og den fælles landbrugspolitiks 
mål overholdes. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne tage særlige forhold, der 

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse.
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, og efterhånden 
som EU har udvidet sig, bliver det stadig 
vanskeligere at retfærdiggøre store 
individuelle støtteforskelle, som kun er 
baseret på tidligere støtte. Derfor bør der i 
samtlige medlemsstater indføres en enkelt 
ensartet basissats for betalinger, samtidig 
med at EF-rettens generelle principper og 
den fælles landbrugspolitiks mål 
overholdes.  Denne sats ville blive ledsaget 
af supplerende betalinger til områder, 
hvor betingelserne for landbrugsdrift ikke 
er særlig gunstige. Udjævningen af 
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gør sig gældende for geografiske 
områder, i betragtning, når de fastsætter 
mere ensartede beløb. Udjævningen af 
betalingsrettighederne bør finde sted over 
en passende periode og nedsættelser 
begrænses for at give landbrugerne 
rimelige muligheder for at tilpasse sig de 
nye støtteforhold.

betalingsrettighederne bør finde sted over 
en passende periode og nedsættelser 
begrænses for at give landbrugerne 
rimelige muligheder for at tilpasse sig de 
nye støtteforhold. Udjævningen af 
betalingsrettigheder for de nye 
medlemsstater bør imidlertid finde sted, 
når de overgangsperioder, der er fastsat 
for disse stater i tiltrædelsesakterne, er 
udløbet.

Or. pl

Begrundelse

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ændringsforslag 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse. 
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, og efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig 
vanskeligere at retfærdiggøre store 
individuelle støtteforskelle, som kun er 
baseret på tidligere støtte. Derfor bør 
medlemsstater, der har valgt at gennemføre 
den historiske model, bemyndiges til på 

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse. 
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, og efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig 
vanskeligere at retfærdiggøre store 
individuelle støtteforskelle, som kun er 
baseret på tidligere støtte. Derfor bør 
medlemsstater, der har valgt at gennemføre 
den historiske model, anmodes om på visse 
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visse betingelser at revidere de tildelte 
betalingsrettigheder for at tilnærme deres 
værdier til hinanden samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. I den 
forbindelse kan medlemsstaterne tage 
særlige forhold, der gør sig gældende for 
geografiske områder, i betragtning, når de 
fastsætter mere ensartede beløb. 
Udjævningen af betalingsrettighederne bør 
finde sted over en passende periode og 
nedsættelser begrænses for at give 
landbrugerne rimelige muligheder for at 
tilpasse sig de nye støtteforhold.

betingelser efter høring af de regionale 
myndigheder og på grundlag af en 
konsekvensanalyse at revidere de tildelte 
betalingsrettigheder for at tilnærme deres 
værdier til hinanden samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. I den 
forbindelse kan medlemsstaterne tage 
særlige forhold, der gør sig gældende for 
geografiske områder, i betragtning, når de 
fastsætter mere ensartede beløb. 
Udjævningen af betalingsrettighederne bør 
finde sted over en passende periode og 
nedsættelser begrænses for at give 
landbrugerne rimelige muligheder for at
tilpasse sig de nye støtteforhold.

Or. fr

Begrundelse

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Ændringsforslag 202
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse. 
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, og efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, bliver det stadig 

(28) I de medlemsstater, som har valgt at 
gennemføre den historiske model, var 
betalingsrettighedernes værdi som følge af, 
at tidligere koblet markedsstøtte blev 
indlemmet i enkeltbetalingsordningen, 
baseret på den tidligere støttes størrelse. 
Efterhånden som det er længere og længere 
tid siden, at enkeltbetalingsordningen blev 
indført, og efterhånden som stadig flere 
sektorer indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen, kan det i nogle 
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vanskeligere at retfærdiggøre store 
individuelle støtteforskelle, som kun er 
baseret på tidligere støtte. Derfor bør 
medlemsstater, der har valgt at gennemføre 
den historiske model, bemyndiges til på 
visse betingelser at revidere de tildelte 
betalingsrettigheder for at tilnærme deres 
værdier til hinanden samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. I den 
forbindelse kan medlemsstaterne tage 
særlige forhold, der gør sig gældende for 
geografiske områder, i betragtning, når de 
fastsætter mere ensartede beløb. 
Udjævningen af betalingsrettighederne
bør finde sted over en passende periode og 
nedsættelser begrænses for at give 
landbrugerne rimelige muligheder for at 
tilpasse sig de nye støtteforhold.

tilfælde blive stadig vanskeligere at 
retfærdiggøre store individuelle 
støtteforskelle, som kun er baseret på 
tidligere støtte. Derfor bør medlemsstater, 
der har valgt at gennemføre den historiske 
model, bemyndiges til på visse betingelser 
at revidere de tildelte betalingsrettigheder 
for at tilnærme deres værdier til hinanden 
samtidig med, at EF-rettens generelle 
principper og den fælles landbrugspolitiks 
mål overholdes. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne tage særlige forhold, der 
gør sig gældende for geografiske områder, 
i betragtning, når de fastsætter mere 
ensartede beløb. Hvis en medlemsstat 
vælger at udjævne betalingsrettighederne,
bør dette finde sted over en passende 
periode og nedsættelser begrænses for at 
give landbrugerne rimelige muligheder for 
at tilpasse sig de nye støtteforhold.

Or. en

Ændringsforslag 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I forbindelse med 2003-reformen 
havde medlemsstaterne mulighed for at 
gennemføre enkeltbetalingsordningen på 
grundlag af en historisk eller en regional 
model. Siden da har medlemsstaterne haft 
mulighed for at vurdere virkningerne af 
deres valg både ud fra et økonomisk og et 
administrativt synspunkt. De bør derfor 
nu have mulighed for at ændre deres 
oprindelige valg på baggrund af deres 
erfaringer. Ud over at have mulighed for 
at udjævne betalingsrettighedernes værdi 
bør medlemsstater, der har anvendt den 
historiske model, derfor bemyndiges til at 

udgår
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gå over til den regionale model. 
Medlemsstater, der har valgt at anvende 
den regionale model, bør også kunne 
vælge at ændre deres beslutning på visse 
vilkår for at udjævne 
betalingsrettighedernes værdi i 
overensstemmelse med nogle 
forudfastsatte trin samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. 
Ændringerne bør foregå over en passende 
periode og nedsættelserne begrænses for 
at give landbrugerne rimelige muligheder 
for at tilpasse sig de nye støtteforhold.

Or. pl

Begrundelse

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ændringsforslag 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I forbindelse med 2003-reformen 
havde medlemsstaterne mulighed for at 
gennemføre enkeltbetalingsordningen på 
grundlag af en historisk eller en regional 
model. Siden da har medlemsstaterne haft 
mulighed for at vurdere virkningerne af 
deres valg både ud fra et økonomisk og et 
administrativt synspunkt. De bør derfor nu 
have mulighed for at ændre deres 
oprindelige valg på baggrund af deres 
erfaringer. Ud over at have mulighed for at 
udjævne betalingsrettighedernes værdi bør 

(29) I forbindelse med 2003-reformen 
havde medlemsstaterne mulighed for at 
gennemføre enkeltbetalingsordningen på 
grundlag af en historisk eller en regional 
model. Siden da har medlemsstaterne haft 
mulighed for at vurdere virkningerne af 
deres valg både ud fra et økonomisk og et 
administrativt synspunkt. De bør derfor nu 
anmodes om at ændre deres oprindelige 
valg på baggrund af deres erfaringer efter 
høring af de regionale myndigheder og på 
grundlag af en konsekvensanalyse. Ud 
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medlemsstater, der har anvendt den 
historiske model, derfor bemyndiges til at 
gå over til den regionale model. 
Medlemsstater, der har valgt at anvende 
den regionale model, bør også kunne vælge 
at ændre deres beslutning på visse vilkår 
for at udjævne betalingsrettighedernes 
værdi i overensstemmelse med nogle 
forudfastsatte trin samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. 
Ændringerne bør foregå over en passende 
periode og nedsættelserne begrænses for at 
give landbrugerne rimelige muligheder for 
at tilpasse sig de nye støtteforhold.

over at have mulighed for at udjævne 
betalingsrettighedernes værdi bør 
medlemsstater, der har anvendt den 
historiske model, derfor anmodes om at gå 
over til den regionale model. 
Medlemsstater, der har valgt at anvende 
den regionale model, bør også kunne vælge 
at ændre deres beslutning på visse vilkår 
for at udjævne betalingsrettighedernes 
værdi i overensstemmelse med nogle 
forudfastsatte trin samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. 
Ændringerne bør foregå over en passende 
periode og nedsættelserne begrænses for at 
give landbrugerne rimelige muligheder for 
at tilpasse sig de nye støtteforhold.

Or. fr

Begrundelse

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Ændringsforslag 205
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) I forbindelse med 2003-reformen 
havde medlemsstaterne mulighed for at 
gennemføre enkeltbetalingsordningen på 
grundlag af en historisk eller en regional 
model. Siden da har medlemsstaterne haft 
mulighed for at vurdere virkningerne af 
deres valg både ud fra et økonomisk og et 
administrativt synspunkt. De bør derfor nu 
have mulighed for at ændre deres 

(29) I forbindelse med 2003-reformen 
havde medlemsstaterne mulighed for at 
gennemføre enkeltbetalingsordningen på 
grundlag af en historisk eller en regional 
model. Siden da har medlemsstaterne haft 
mulighed for at vurdere virkningerne af 
deres valg både ud fra et økonomisk og et 
administrativt synspunkt. De bør derfor nu 
have mulighed for at ændre deres 
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oprindelige valg på baggrund af deres 
erfaringer. Ud over at have mulighed for at 
udjævne betalingsrettighedernes værdi bør 
medlemsstater, der har anvendt den 
historiske model, derfor bemyndiges til at 
gå over til den regionale model. 
Medlemsstater, der har valgt at anvende 
den regionale model, bør også kunne vælge 
at ændre deres beslutning på visse vilkår 
for at udjævne betalingsrettighedernes 
værdi i overensstemmelse med nogle 
forudfastsatte trin samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. 
Ændringerne bør foregå over en passende 
periode og nedsættelserne begrænses for at 
give landbrugerne rimelige muligheder for 
at tilpasse sig de nye støtteforhold.

oprindelige valg på baggrund af deres 
erfaringer. Ud over at have mulighed for at 
udjævne betalingsrettighedernes værdi bør 
medlemsstater, der har anvendt den 
historiske model, derfor have mulighed for
at gå over til den regionale model. 
Medlemsstater, der har valgt at anvende 
den regionale model, bør også kunne vælge 
at ændre deres beslutning på visse vilkår 
for at udjævne betalingsrettighedernes 
værdi i overensstemmelse med nogle 
forudfastsatte trin samtidig med, at EF-
rettens generelle principper og den fælles 
landbrugspolitiks mål overholdes. 
Ændringerne bør foregå over en passende 
periode og nedsættelserne begrænses for at 
give landbrugerne rimelige muligheder for 
at tilpasse sig de nye støtteforhold.

Or. en

Ændringsforslag 206
Jan Mulder, Niels Busk og Willem Schuth

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Krydsoverensstemmelsesordningen 
og/eller den fælles landbrugspolitik vil 
sandsynligvis behøve yderligere tilpasning 
i fremtiden, da betalingsniveauet for 
øjeblikket ikke altid synes at harmonere 
med de berørte landbrugeres 
overensstemmelsesindsats, da 
betalingerne stadig i vid udstrækning 
afhænger af de historiske udgifter. Det er 
f.eks. indlysende, at lovgivningen om 
dyrevelfærd er særlig tyngende for 
husdyravlere, hvilket ikke afspejles i deres 
betalingsniveau. Hvis de importerede 
produkter skulle opfylde de samme 
normer for dyrevelfærd, ville det ikke 
være nødvendigt at udbetale 
kompensation til landbrugerne for deres 
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overholdelse af fællesskabslovgivningen 
på dette område. Kommissionen bør 
derfor stræbe efter at få ikke-
handelsmæssige hensyn anerkendt som et 
importkriterium i forbindelse med 
forhandlingerne i 
Verdenshandelsorganisation.

Or. en

Begrundelse

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Ændringsforslag 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Dette gælder især for 
markafgrøder, humle og frø og i et vist 
omfang også oksekød. Derfor bør de delvis 
koblede betalinger for disse produkter 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen.
For at oksekødsproducenterne gradvis 
kan tilpasse sig de nye støttebestemmelser, 

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen vil kunne 
give producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Derfor bør de medlemsstater, 
der beslutter sig for det, have tilladelse til 
at videreføre støtteafkoblingsprocessen. 
Da de delvis koblede betalinger for frugt 
og grøntsager først blev indført for nylig og 
da kun som en overgangsforanstaltning, er 
det ikke nødvendigt at tage disse ordninger 
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bør den særlige handyrspræmie og 
slagtepræmien gradvis indlemmes. Da de 
delvis koblede betalinger for frugt og 
grøntsager først blev indført for nylig og da 
kun som en overgangsforanstaltning, er det 
ikke nødvendigt at tage disse ordninger op 
til revision.

op til revision.

Or. es

Ændringsforslag 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Dette gælder især for 
markafgrøder, humle og frø og i et vist 
omfang også oksekød. Derfor bør de delvis 
koblede betalinger for disse produkter 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen. For 
at oksekødsproducenterne gradvis kan 
tilpasse sig de nye støttebestemmelser, bør 
den særlige handyrspræmie og 
slagtepræmien gradvis indlemmes. Da de 
delvis koblede betalinger for frugt og 
grøntsager først blev indført for nylig og da 
kun som en overgangsforanstaltning, er det 
ikke nødvendigt at tage disse ordninger op 
til revision.

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Dette gælder især for 
markafgrøder, humle og frø. Derfor bør de 
delvis koblede betalinger for disse 
produkter indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen. Da de delvis 
koblede betalinger for frugt og grøntsager 
først blev indført for nylig og da kun som 
en overgangsforanstaltning, er det ikke 
nødvendigt at tage disse ordninger op til 
revision.
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Or. fr

Begrundelse

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secSteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Ændringsforslag 209
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Dette gælder især for 
markafgrøder, humle og frø og i et vist 
omfang også oksekød. Derfor bør de delvis 
koblede betalinger for disse produkter 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen. For 
at oksekødsproducenterne gradvis kan 
tilpasse sig de nye støttebestemmelser, bør 
den særlige handyrspræmie og 
slagtepræmien gradvis indlemmes. Da de 
delvis koblede betalinger for frugt og 
grøntsager først blev indført for nylig og da 
kun som en overgangsforanstaltning, er det 
ikke nødvendigt at tage disse ordninger op 
til revision.

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Dette gælder især for 
markafgrøder, humle og frø og i et vist 
omfang også oksekød. Derfor bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
indlemme de delvis koblede betalinger for 
disse produkter i enkeltbetalingsordningen. 
For at oksekødsproducenterne gradvis kan 
tilpasse sig de nye støttebestemmelser, bør 
den særlige handyrspræmie og 
slagtepræmien gradvis indlemmes. Da de 
delvis koblede betalinger for frugt og 
grøntsager først blev indført for nylig og da 
kun som en overgangsforanstaltning, er det 
ikke nødvendigt at tage disse ordninger op 
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til revision.

Or. pt

Begrundelse

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Ændringsforslag 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Dette gælder især for 
markafgrøder, humle og frø og i et vist 
omfang også oksekød. Derfor bør de delvis 
koblede betalinger for disse produkter 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen. For 
at oksekødsproducenterne gradvis kan 
tilpasse sig de nye støttebestemmelser, bør 
den særlige handyrspræmie og 
slagtepræmien gradvis indlemmes. Da de 
delvis koblede betalinger for frugt og 
grøntsager først blev indført for nylig og da 
kun som en overgangsforanstaltning, er det 

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Derfor bør de delvis koblede 
betalinger for alle produkter indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen. Da de delvis 
koblede betalinger for frugt og grøntsager 
først blev indført for nylig og da kun som 
en overgangsforanstaltning, er det ikke 
nødvendigt at tage disse ordninger op til 
revision.

Adlib Express Watermark



PE407.776v01-00 66/92 AM\727226DA.doc

DA

ikke nødvendigt at tage disse ordninger op 
til revision.

Or. en

Begrundelse

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Ændringsforslag 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Hvad angår ammekøer og får og 
geder ser det dog ud til, at det stadig kan 
være påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 
hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den 
baggrund bør medlemsstaterne kunne 
vælge at bevare den koblede støtte på det 
aktuelle niveau eller for ammekøers 
vedkommende en lavere støtte. I givet fald 
bør det for at sikre, at dyrene er sporbare, 
fastsættes, at bestemmelserne om 
identifikation og registrering i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1760/2000 og Rådets forordning (EF) 
nr. 21/2004 skal overholdes.

udgår

Or. en

Begrundelse

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
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retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Ændringsforslag 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Hvad angår ammekøer og får og 
geder ser det dog ud til, at det stadig kan 
være påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 
hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau eller for ammekøers vedkommende 
en lavere støtte. I givet fald bør det for at 
sikre, at dyrene er sporbare, fastsættes, at 
bestemmelserne om identifikation og 
registrering i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 skal 
overholdes.

(31) Det ser dog ud til, at det stadig kan 
være påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion af hensyn til 
stabiliteten i visse sektorer og for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 
hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau.

Or. es

Ændringsforslag 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Hvad angår ammekøer og får og geder 
ser det dog ud til, at det stadig kan være 
påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 

(31) Hvad angår animalsk produktion og 
følgelig den særlige handyrspræmie, 
slagtepræmien for kalve, slagtepræmien 
for andre dyr end kalve, ammekopræmien
og støtten til får og geder ser det dog ud til, 
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hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau eller for ammekøers vedkommende 
en lavere støtte. I givet fald bør det for at 
sikre, at dyrene er sporbare, fastsættes, at 
bestemmelserne om identifikation og 
registrering i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 skal 
overholdes.

at det stadig kan være påkrævet at bevare 
en vis landbrugsproduktion for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 
hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau eller for ammekøers, fårs og geders 
vedkommende en lavere støtte. I givet fald 
bør det for at sikre, at dyrene er sporbare, 
fastsættes, at bestemmelserne om 
identifikation og registrering i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1760/2000 og Rådets forordning (EF) nr. 
21/2004 skal overholdes.

Or. fr

Begrundelse

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Ændringsforslag 214
Kyösti Virrankoski

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Hvad angår ammekøer og får og 
geder ser det dog ud til, at det stadig kan 
være påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 
hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau eller for ammekøers vedkommende 

(31) Hvad angår præmien for ammekøer, 
den særlige præmie for handyr, 
slagtepræmien for kalve og fåre- og 
gedesektoren ser det ud til, at det stadig 
kan være påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion af hensyn til 
balancen mellem de forskellige sektorer 
og for landbrugsøkonomiens skyld i 
områder, hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
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en lavere støtte. I givet fald bør det for at 
sikre, at dyrene er sporbare, fastsættes, at 
bestemmelserne om identifikation og 
registrering i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 skal 
overholdes.

bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau eller for ammekøers vedkommende, 
og når det gælder den særlige præmie for 
handyr og slagtepræmien for kalve, en 
lavere støtte. I givet fald bør det for at 
sikre, at dyrene er sporbare, fastsættes, at 
bestemmelserne om identifikation og 
registrering i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 skal 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Ændringsforslag 215
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Der er brug for særlige 
foranstaltninger til støtte for EU's 
fåresektor, som er i alvorlig tilbagegang.  
Henstillingerne i Europa-Parlamentets 
beslutning af 19. juni 2008 om fremtiden 
for fåre-, lamme- og gedesektoren i 
Europa1 må gennemføres.
1Vedtagne tekster P6_TA(2008)0310.

Or. en
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Ændringsforslag 216
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For 
at overholde EF's internationale 
forpligtelser bør de midler, der kan 
anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 5 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte til forsikringer og gensidige 
fonde. I betragtning af den tiltagende 
betydning, som effektiv risikostyring har 
fået, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at bidrage finansielt til de præmier, som 
landbrugerne betaler for afgrødeforsikring, 
og til, at der ydes kompensation for direkte
økonomiske tab som følge af dyre- eller 
plantesygdomme. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed. Desuden vil 
der være behov for ny lovgivning, hvorved 
medlemsstaterne forpligtes til at indføre 
omkostningsdelingsordninger for 
landbrugerne, der vil omhandle de 
omkostninger, som opstår som følge af 
udbrud af smitsomme dyresygdomme. 
Den nye lovgivning bør fastsætte en fælles 
ramme, inden for hvilken 
medlemsstaterne skal etablere disse 
omkostningsdelingsordninger. Formålet 
med denne nye lovgivning vil være at 
fjerne den forvridning af konkurrencen 
mellem landbrugere fra forskellige 
medlemsstater, der skyldes forskelle i de 
nationale statslige bidrag til 
omkostningerne i forbindelse med udbrud 
af smitsomme dyresygdomme. Formålet 
med den nye lovgivning er også at 
tilskynde landbrugerne til at minimere 
smitte- og spredningsrisikoen, når det 
gælder smitsomme dyresygdomme. De 
medlemsstater, der allerede har 
omkostningsdelingsordninger for deres 
landbrugere, skal ændre disse ordninger 
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på en sådan måde, at de er forenelige med 
den fælles ramme.

Or. en

Ændringsforslag 217
Neil Parish

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 5% af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af
mælkekvoterne.  I betragtning af den 
tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed. 
Foranstaltninger af denne art bør 
betragtes som midlertidige for at give 
medlemsstaterne mulighed for at tilpasse 
sig en fuldstændig afkobling af støtten og 
en mere markedsorienteret politik. De bør 
derfor ophøre i 2013.
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Or. en

Begrundelse

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Ændringsforslag 218
Lutz Goepel

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 12 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, kan medlemsstaterne 
bidrage finansielt til de præmier, som 
landbrugerne betaler for afgrødeforsikring, 
og til, at der ydes kompensation for 
økonomiske tab som følge af dyre- eller 
plantesygdomme. For at overholde EF's 
internationale forpligtelser bør de midler, 
der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau.
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overensstemmelse hermed.

Or. de

Begrundelse

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Ændringsforslag 219
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Denne procentsats bør hæves til 15 % for 
de nye medlemsstater, som ikke har 
adgang til ordningen med direkte 
betalinger på 100 %, således at de kan 
samle tilstrækkelige midler. Formålet med 
støtten er at sætte medlemsstaterne i stand 
til at tage fat på miljøspørgsmål og 
forbedre landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau.
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overensstemmelse hermed.

Or. ro

Begrundelse

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Ændringsforslag 220
Kyösti Virrankoski

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 15% af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
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forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
bidrage finansielt til de præmier, som 
landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For 
at overholde EF's internationale 
forpligtelser bør de midler, der kan 
anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 20 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer.

Or. es
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Ændringsforslag 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede og fastlagte
tilfælde. Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed. 
Foranstaltninger af denne art bør 
betragtes som midlertidige for at give 
medlemsstaterne mulighed for at tilpasse 
sig en fuldstændig afkobling af støtten og 
en mere markedsorienteret politik. De bør 
derfor ophøre i 2013.

Or. en
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Begrundelse

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Ændringsforslag 223
Stéphane Le Foll

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10% af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10% af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

Or. fr
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Begrundelse

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Ændringsforslag 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32 bis) I betragtning af den tiltagende 
betydning, som effektiv risikostyring har 
fået, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at bidrage finansielt til de præmier, 
som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre-  eller plantesygdomme.

Or. es

Begrundelse

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Ændringsforslag 225
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Medlemsstaterne bør have mulighed 
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for at indføre særlige 
støtteforanstaltninger, så de på passende 
vis kan tackle de nye udfordringer, som 
sundhedstjekket af den fælles 
landbrugspolitik kan medføre.

Or. de

Ændringsforslag 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) De direkte betalinger under 
enkeltbetalingsordningen var baseret på 
referencebeløb for de direkte betalinger, 
som tidligere var blevet modtaget, eller på 
regionaliserede beløb pr. hektar.
Landbrugerne i de nye medlemsstater 
modtog ikke direkte betalinger fra EF og 
havde ingen historiske referencebeløb for 
kalenderåret 2000, 2001 og 2002. Derfor 
blev det i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 fastsat, at 
enkeltbetalingsordningen i de nye 
medlemsstater skulle baseres på 
regionaliserede beløb pr. hektar. Nu, hvor 
de nye medlemsstater allerede har været 
medlem af EU i flere år, kan det dog 
overvejes at anvende referenceperioder 
for dem, der endnu ikke er gået over til 
enkeltbetalingsordningen. For at lette 
overgangen til enkeltbetalingsordningen 
og for især at undgå ansøgninger i 
spekulationsøjemed bør de nye 
medlemsstater derfor bemyndiges til ved 
beregningen af betalingsrettigheder i 
forbindelse med enkeltbetalingsordningen 
at tage arealer i betragtning, hvortil der er 
blevet ydet støtte efter den generelle 
arealbetalingsordning.

(33) De direkte betalinger under 
enkeltbetalingsordningen var baseret på 
referencebeløb for de direkte betalinger, 
som tidligere var blevet modtaget, eller på 
regionaliserede beløb pr. hektar.
Landbrugerne i de nye medlemsstater 
modtog ikke direkte betalinger fra EF og 
havde ingen historiske referencebeløb for 
kalenderåret 2000, 2001 og 2002. Derfor 
blev det i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 fastsat, at 
enkeltbetalingsordningen i de nye 
medlemsstater skulle baseres på 
regionaliserede beløb pr. hektar. Nu, hvor 
de nye medlemsstater allerede har været 
medlem af EU i flere år, bør det, hvis der 
optræder uberettigede forskelle ved 
fordelingen af direkte betalinger, 
overvejes at indføre en ensartet 
betalingssats i alle EU-medlemsstater fra 
2014.
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Or. pl

Begrundelse

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Ændringsforslag 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Or. pl

(34) Ved den regionaliserede gennemførelse 
af enkeltbetalingsordningen bør de nye 
medlemsstater have mulighed for at tilpasse 
værdien af rettighederne pr. hektar på basis 
af objektive kriterier for at sikre, at 
landbrugerne behandles lige, og at der 
undgås markedsfordrejninger.

udgår

Begrundelse

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Ændringsforslag 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
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årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, proteinafgrøder, ris, 
kartoffelstivelse og nødder, som er blevet 
mindre og mindre effektive, hvilket taler 
for at vælge den afkoblede løsning. For 
hør bør støtten til forarbejdning også 
ophæves, og de relevante beløb bør 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen. 
For ris, tørret foder, kartoffelstivelse og 
hør bør der indføres en overgangsperiode, 
for at overgangen til afkoblet støtte kan 
forløbe så gnidningsløst som muligt. For 
nødders vedkommende bør 
medlemsstaterne fortsat kunne betale den 
nationale del af støtten på en koblet facon 
for at afbøde afkoblingens virkninger.

årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu efter 
medlemsstatens eget valg vil kunne 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug.

Or. es

Ændringsforslag 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
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forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, proteinafgrøder, ris, 
kartoffelstivelse og nødder, som er blevet 
mindre og mindre effektive, hvilket taler 
for at vælge den afkoblede løsning. For 
hør bør støtten til forarbejdning også 
ophæves, og de relevante beløb bør 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen. 
For ris, tørret foder, kartoffelstivelse og 
hør bør der indføres en overgangsperiode, 
for at overgangen til afkoblet støtte kan 
forløbe så gnidningsløst som muligt. For 
nødders vedkommende bør 
medlemsstaterne fortsat kunne betale den 
nationale del af støtten på en koblet facon 
for at afbøde afkoblingens virkninger.

forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, ris, kartoffelstivelse og 
nødder, som er blevet mindre og mindre 
effektive, hvilket taler for at vælge den 
afkoblede løsning. For kartoffelstivelse og 
hør bør der indføres en overgangsperiode, 
for at overgangen til afkoblet støtte kan 
forløbe så gnidningsløst som muligt. For 
nødders vedkommende bør 
medlemsstaterne fortsat kunne betale den 
nationale del af støtten på en koblet facon 
for at afbøde afkoblingens virkninger.

Or. fr

Begrundelse

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.
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Ændringsforslag 230
Bernadette Bourzai

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, proteinafgrøder, ris, 
kartoffelstivelse og nødder, som er blevet 
mindre og mindre effektive, hvilket taler 
for at vælge den afkoblede løsning. For 
hør bør støtten til forarbejdning også 
ophæves, og de relevante beløb bør 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen. 
For ris, tørret foder, kartoffelstivelse og 
hør bør der indføres en overgangsperiode, 
for at overgangen til afkoblet støtte kan 
forløbe så gnidningsløst som muligt. For 
nødders vedkommende bør 
medlemsstaterne fortsat kunne betale den 
nationale del af støtten på en koblet facon 
for at afbøde afkoblingens virkninger.

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, ris og kartoffelstivelse, som 
er blevet mindre og mindre effektive, 
hvilket taler for at vælge den afkoblede 
løsning. For ris, kartoffelstivelse og hør bør 
der indføres en overgangsperiode, for at 
overgangen til afkoblet støtte kan forløbe 
så gnidningsløst som muligt. For nødders 
vedkommende bør medlemsstaterne fortsat 
kunne betale den nationale del af støtten på 
en koblet facon for at afbøde afkoblingens 
virkninger.

Or. fr

Begrundelse

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
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fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Ændringsforslag 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, proteinafgrøder, ris, 
kartoffelstivelse og nødder, som er blevet 
mindre og mindre effektive, hvilket taler 
for at vælge den afkoblede løsning. For 
hør bør støtten til forarbejdning også 
ophæves, og de relevante beløb bør 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen. 
For ris, tørret foder, kartoffelstivelse og hør 
bør der indføres en overgangsperiode, for 
at overgangen til afkoblet støtte kan 
forløbe så gnidningsløst som muligt. For 
nødders vedkommende bør 
medlemsstaterne fortsat kunne betale den 
nationale del af støtten på en koblet facon 
for at afbøde afkoblingens virkninger.

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, ris og kartoffelstivelse, som 
er blevet mindre og mindre effektive, 
hvilket taler for at vælge den afkoblede 
løsning. For hør bør støtten til 
forarbejdning også ophæves, og de 
relevante beløb bør indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen. For ris, tørret 
foder, kartoffelstivelse og hør bør der 
indføres en overgangsperiode, for at 
overgangen til afkoblet støtte kan forløbe 
så gnidningsløst som muligt. For nødders 
vedkommende bør medlemsstaterne fortsat 
kunne betale den nationale del af støtten på 
en koblet facon for at afbøde afkoblingens 
virkninger.

Or. fr

Adlib Express Watermark



AM\727226DA.doc 85/92 PE407.776v01-00

DA

Begrundelse

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Ændringsforslag 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For nødder, 
kartoffelstivelse, hør og tørret foder bør 
forhøjelsen gives på basis af den støtte, 
som landbrugerne har modtaget i de 
allerseneste år. Ved indlemmelsen af 
betalinger, der hidtil har været delvis 
udelukket fra enkeltbetalingsordningen, 
bør medlemsstaterne dog have mulighed 
for at anvende de oprindelige 
referenceperioder.

(37) Som følge af en eventuel indlemmelse
af nye ordninger i 
enkeltbetalingsordningen bør det 
fastsættes, hvordan den nye individuelle 
indkomststøtte skal beregnes som led i 
ordningen.

Or. es

Ændringsforslag 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør det 
fastsættes, hvordan den nye individuelle 
indkomststøtte skal beregnes som led i 
ordningen. For nødder, kartoffelstivelse, hør 

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør det 
ved hjælp af en overgangsbestemmelse
fastsættes, hvordan den nye individuelle 
indkomststøtte skal beregnes som led i 
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og tørret foder bør forhøjelsen gives på basis 
af den støtte, som landbrugerne har modtaget 
i de allerseneste år. Ved indlemmelsen af 
betalinger, der hidtil har været delvis 
udelukket fra enkeltbetalingsordningen, bør 
medlemsstaterne dog have mulighed for at 
anvende de oprindelige referenceperioder.

ordningen frem til 2013. For nødder, 
kartoffelstivelse og hør bør forhøjelsen gives 
på basis af den støtte, som landbrugerne har 
modtaget i de allerseneste år. Ved 
indlemmelsen af betalinger, der hidtil har 
været delvis udelukket fra 
enkeltbetalingsordningen, bør 
medlemsstaterne dog have mulighed for at 
anvende de oprindelige referenceperioder.
Fra 2014 bør der indføres en enkelt ensartet 
og direkte betalingsordning i samtlige 
medlemsstater.

Or. pl

Begrundelse

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ændringsforslag 234
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For nødder, 
kartoffelstivelse, hør og tørret foder bør 
forhøjelsen gives på basis af den støtte, 
som landbrugerne har modtaget i de 
allerseneste år. Ved indlemmelsen af 
betalinger, der hidtil har været delvis 
udelukket fra enkeltbetalingsordningen, 
bør medlemsstaterne dog have mulighed 
for at anvende de oprindelige 
referenceperioder.

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For nødder, 
kartoffelstivelse, hør og tørret foder bør 
forhøjelsen gives på basis af den støtte, 
som landbrugerne har modtaget i de 
allerseneste år, eller landbrugernes 
produktionskvoter i de seneste år. Ved 
indlemmelsen af betalinger, der hidtil har 
været delvis udelukket fra 
enkeltbetalingsordningen, bør 
medlemsstaterne dog have mulighed for at 
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anvende de oprindelige referenceperioder.

Or. en

Ændringsforslag 235
Bernadette Bourzai

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For nødder,
kartoffelstivelse, hør og tørret foder bør 
forhøjelsen gives på basis af den støtte, 
som landbrugerne har modtaget i de 
allerseneste år. Ved indlemmelsen af 
betalinger, der hidtil har været delvis 
udelukket fra enkeltbetalingsordningen, 
bør medlemsstaterne dog have mulighed 
for at anvende de oprindelige 
referenceperioder.

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For kartoffelstivelse 
og hør bør forhøjelsen gives på basis af den 
støtte, som landbrugerne har modtaget i de 
allerseneste år. Ved indlemmelsen af 
betalinger, der hidtil har været delvis 
udelukket fra enkeltbetalingsordningen, 
bør medlemsstaterne dog have mulighed 
for at anvende de oprindelige 
referenceperioder.

Or. fr

Begrundelse

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.
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Ændringsforslag 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For nødder,
kartoffelstivelse, hør og tørret foder bør 
forhøjelsen gives på basis af den støtte, 
som landbrugerne har modtaget i de 
allerseneste år. Ved indlemmelsen af 
betalinger, der hidtil har været delvis 
udelukket fra enkeltbetalingsordningen, 
bør medlemsstaterne dog have mulighed 
for at anvende de oprindelige 
referenceperioder.

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For kartoffelstivelse, 
hør og tørret foder bør forhøjelsen gives på 
basis af den støtte, som landbrugerne har 
modtaget i de allerseneste år. Ved 
indlemmelsen af betalinger, der hidtil har 
været delvis udelukket fra 
enkeltbetalingsordningen, bør 
medlemsstaterne dog have mulighed for at 
anvende de oprindelige referenceperioder.

Or. fr

Begrundelse

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Ændringsforslag 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37 bis) Det er nødvendigt at fokusere på 
støtten til tobaksproducenterne, en sektor, 
hvor erfaringen viser, at den koblede 
støtte bør forlænges indtil 2013 for at 
undgå alvorlige samfundsøkonomiske 
konsekvenser i visse regioner og for bedre 
at forberede producenterne på 
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overgangen til den nye ordning. 

Or. es

Ændringsforslag 238
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der indført særlig støtte til 
energiafgrøder for at støtte udviklingen 
inden for denne sektor. Som følge af den 
seneste udvikling inden for bioenergi og 
især den stærke efterspørgsel efter 
sådanne produkter på de internationale 
markeder og indførelsen af bindende mål 
for bioenergis andel af det samlede 
brændstofforbrug i 2020 er der ikke 
længere tilstrækkeligt grundlag for at yde 
særlig støtte til energiafgrøder.

udgår

Or. ro

Begrundelse

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.
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Ændringsforslag 239
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der indført særlig støtte til 
energiafgrøder for at støtte udviklingen 
inden for denne sektor. Som følge af den 
seneste udvikling inden for bioenergi og 
især den stærke efterspørgsel efter sådanne 
produkter på de internationale markeder og 
indførelsen af bindende mål for bioenergis 
andel af det samlede brændstofforbrug i 
2020 er der ikke længere tilstrækkeligt 
grundlag for at yde særlig støtte til 
energiafgrøder.

(38) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der indført særlig støtte til 
energiafgrøder for at støtte udviklingen 
inden for denne sektor. Som følge af den 
seneste udvikling inden for bioenergi og 
især den stærke efterspørgsel efter sådanne 
produkter på de internationale markeder og 
indførelsen af bindende mål for bioenergis 
andel af det samlede brændstofforbrug i 
2020 er der ikke længere tilstrækkeligt 
grundlag for at yde koblet støtte til 
energiafgrøder. Derfor bør de relevante 
beløb i fremtiden også indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen.

Or. de

Ændringsforslag 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Ifølge akten vedrørende Tjekkiets, 
Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, 
Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og 
Slovakiets tiltrædelse og akten vedrørende 
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse vil 
landbrugerne i de nye medlemsstater få 
direkte støtte via en indfasningsordning.

(41) Ifølge akten vedrørende Tjekkiets, 
Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, 
Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og 
Slovakiets tiltrædelse og akten vedrørende 
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse vil 
landbrugerne i de nye medlemsstater få 
direkte støtte via en indfasningsordning.
Disse betalinger bør beregnes på grundlag 
af en enkelt ensartet sats i samtlige 
medlemsstater.

Or. pl
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Begrundelse

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Ændringsforslag 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Som følge af indfasningen af direkte 
betalinger i de nye medlemsstater indeholdt 
tiltrædelsesakterne bestemmelser om, at de 
nye medlemsstater kan yde supplerende 
nationale direkte betalinger. Betingelserne 
for at yde disse betalinger bør fastsættes.

(44) Som følge af indfasningen af direkte 
betalinger i de nye medlemsstater indeholdt 
tiltrædelsesakterne bestemmelser om, at de 
nye medlemsstater kan yde supplerende 
nationale direkte betalinger. Disse 
supplerende betalinger bør afskaffes, og 
de nye betalinger bør beregnes på 
grundlag af en enkelt ensartet sats i 
samtlige medlemsstater.

Or. pl

Begrundelse

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Ændringsforslag 242
Giovanna Corda

Forslag til forordning
Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) På grund af den seneste tids uro på 
verdensmarkedet, der har rystet EU, er det 
bydende nødvendigt at indføre 
instrumenter, der kan sikre større 
ligevægt på markederne, men først og 
fremmest at sikre, at alle mennesker kan 
ernære sig på værdig vis.  Da EU's 
dybtgående kendskab til landbrugspolitik 
bør videregives til de mindst udviklede 
lande, således at de kan øge deres 
produktion og sikre sig mod uro på 
markedet, vil det i øvrigt være 
hensigtsmæssigt at skabe en egentlig 
udvekslingspolitik i samarbejde med 
landbrugere fra disse lande for at 
inddrage dem i EU's 
uddannelsesprogrammer.  I denne 
forbindelse er det således vigtigt at øge 
udbuddet på verdensplan ved at fremme et 
konkurrencedygtigt landbrug under 
hensyntagen til miljøet.

Or. fr
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