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Ændringsforslag 12
Agnes Schierhuber 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I forbindelse med evalueringen af 
reformen af den fælles landbrugspolitik af 
2003 er klimaforandringer, vedvarende 
energikilder, vandforvaltning og
biodiversitet blevet udpeget som afgørende 
nye udfordringer for det europæiske 
landbrug. 

(1) I forbindelse med evalueringen af 
reformen af den fælles landbrugspolitik af 
2003 er klimaforandringer, vedvarende 
energikilder, vandforvaltning, biodiversitet 
og afvikling af mælkekvoterne blevet 
udpeget som afgørende nye udfordringer 
for det europæiske landbrug.

Or. de

Begrundelse

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Ændringsforslag 13
Neil Parish 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at styrke aktionerne på 
disse områder yderligere, navnlig i 
forbindelse med de programmer for 
udvikling af landdistrikterne, der er 
godkendt i henhold til Rådets forordning 
(EF) nr. 1698/2005.

(5) Hvis medlemsstaternes eksisterende 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne ikke omfatter 
tilstrækkelige og relevante 
foranstaltninger som identificeret i bilag 
II, er det vigtigt at styrke aktionerne på 
disse områder yderligere, navnlig i 
forbindelse med de programmer for 
udvikling af landdistrikterne, der er 
godkendt i henhold til Rådets forordning 
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(EF) nr. 1698/2005.

Or. en

Begrundelse

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Ændringsforslag 14
Esther De Lange

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Det fremgår af Eurobarometer-
undersøgelsen "Attitudes of EU citizens 
towards animal welfare" fra 2007, at et 
stort flertal (72 %) af EU-borgerne mener, 
at landbrugerne bør modtage 
kompensation for de øgede udgifter, der 
kan følge af højere velfærdsstandarder. 
Desuden indeholder den protokol om 
dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er 
knyttet til traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab som bilag, krav 
om, at Fællesskabet og medlemsstaterne 
ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
landbrugspolitikker skal tage fuldt hensyn 
til dyrs velfærd.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Agnes Schierhuber 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af, hvor vigtige disse EF-
prioriteringer er, bør medlemsstaterne være 
forpligtet til at inkorporere aktioner, der 
tager sigte på at tackle de nye udfordringer, 
i deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne. 

(6) I betragtning af, hvor vigtige disse EF-
prioriteringer er, bør medlemsstaterne 
inkorporere en større del af de aktioner, 
der tager sigte på at tackle de nye 
udfordringer, i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne, men kun hvis 
medlemsstaterne endnu ikke har tillagt 
disse EU-prioriteringer tilstrækkelig 
betydning. 

Or. de

Begrundelse

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ændringsforslag 16
Agnes Schierhuber 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I henhold til artikel 10 i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af 
landdistrikterne (programmeringsperioden 
2007-2013) vedtaget ved Rådets afgørelse 
2006/144/EF revideres for at tage hensyn 
til navnlig større ændringer i Fællesskabets 
prioriteringer. Medlemsstaterne bør derfor 
være underlagt en generel forpligtelse til 
at revidere deres nationale strategiplaner 
som følge af eventuelle ændringer af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, 
således at det fastsættes, i hvilken 

(7) I henhold til artikel 10 i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af 
landdistrikterne (programmeringsperioden 
2007-2013) vedtaget ved Rådets afgørelse 
2006/144/EF revideres for at tage hensyn
til navnlig større ændringer i Fællesskabets 
prioriteringer. Medlemsstaterne bør derfor 
opfordres til at revidere deres nationale 
strategiplaner som følge af eventuelle 
ændringer af Fællesskabets strategiske 
retningslinjer, således at det fastsættes, i 
hvilken forbindelse programmerne skal 
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forbindelse programmerne skal ændres. ændres.

Or. de

Begrundelse

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Ændringsforslag 17
Neil Parish 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I henhold til artikel 10 i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af 
landdistrikterne (programmeringsperioden 
2007-2013) vedtaget ved Rådets afgørelse 
2006/144/EF revideres for at tage hensyn 
til navnlig større ændringer i Fællesskabets 
prioriteringer. Medlemsstaterne bør derfor 
være underlagt en generel forpligtelse til at 
revidere deres nationale strategiplaner som 
følge af eventuelle ændringer af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, 
således at det fastsættes, i hvilken 
forbindelse programmerne skal ændres.

(7) I henhold til artikel 10 i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 kan Fællesskabets 
strategiske retningslinjer for udvikling af 
landdistrikterne (programmeringsperioden 
2007-2013) vedtaget ved Rådets afgørelse 
2006/144/EF revideres for at tage hensyn 
til navnlig større ændringer i Fællesskabets 
prioriteringer. De medlemsstater, der ikke 
allerede har vedtaget relevante 
foranstaltninger, bør derfor revidere deres 
nationale strategiplaner som følge af 
eventuelle ændringer af Fællesskabets
strategiske retningslinjer, således at det 
fastsættes, i hvilken forbindelse 
programmerne skal ændres.

Or. en

Begrundelse

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.
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Ændringsforslag 18
Neil Parish 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kravene til indholdet i programmerne 
for udvikling af landdistrikterne bør 
tilpasses som følge af de nye krav. Der bør 
opstilles en ikke-udtømmende liste over 
aktionstyper for at hjælpe medlemsstaterne 
med at udpege de aktioner, der er relevante 
for de nye udfordringer, og som falder ind 
under de retlige rammer for udvikling af 
landdistrikterne.

(9) Kravene til indholdet i programmerne 
for udvikling af landdistrikterne bør om 
nødvendigt tilpasses som følge af de nye 
krav. Der bør opstilles en ikke-
udtømmende liste over aktionstyper for at 
hjælpe medlemsstaterne med at udpege de 
aktioner, der er relevante for de nye 
udfordringer, og som falder ind under de 
retlige rammer for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Begrundelse

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Ændringsforslag 19
Agnes Schierhuber 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kravene til indholdet i programmerne 
for udvikling af landdistrikterne bør 
tilpasses som følge af de nye krav. Der bør 
opstilles en ikke-udtømmende liste over 
aktionstyper for at hjælpe medlemsstaterne 
med at udpege de aktioner, der er relevante 
for de nye udfordringer, og som falder ind 
under de retlige rammer for udvikling af 

(9) Kravene til indholdet i programmerne 
for udvikling af landdistrikterne bør 
tilpasses som følge af de nye krav. Der bør 
opstilles en ikke-udtømmende liste over 
aktionstyper for at hjælpe medlemsstaterne 
med at udpege de aktioner, der er relevante 
for de nye udfordringer, og som falder ind 
under de retlige rammer for udvikling af 
landdistrikterne; alt efter de enkelte 
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landdistrikterne. medlemsstaters behov kan denne liste på 
et senere tidspunkt udvides.

Or. de

Begrundelse

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ændringsforslag 20
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) En tilpasning af forordningen er 
også passende for så vidt angår 
betalingerne for naturbetingede ulemper i 
bjergområder og betalinger i andre dårligt 
stillede områder.  Den nuværende 
ordning, der hviler på Rådets forordning 
(EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om 
støtte til udvikling af landdistrikterne fra 
Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget (EUGFL)1, 
og som skal gælde i den nye 
støtteperiode indtil 2009, bør videreføres 
indtil udgangen af den nuværende 
støtteperiode.
1EFT L 160 af 26.6.1999, s. 8.

Or. de
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Ændringsforslag 21
Stéphane Le Foll 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at tilskynde støttemodtagerne 
yderligere til at deltage i aktioner, der tager 
sigte på de nye udfordringer, bør der være 
mulighed for at fastsætte højere støttesatser 
for sådanne aktioner. 

(10) For at tilskynde støttemodtagerne 
yderligere til at deltage i aktioner, der tager 
sigte på de nye udfordringer, bør der være 
mulighed for at fastsætte sådanne 
støttesatser for disse aktioner, som for 
100 % vedkommende finansieres over 
ELFUL.

Or. fr

Begrundelse

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Ændringsforslag 22
Agnes Schierhuber 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx.xx.2008 [om fælles regler 
for den fælles landbrugspolitiks ordninger 
for direkte støtte til landbrugere og om 
fastlæggelse af visse støtteordninger for 
landbrugere] skal de midler, der er opstået 
som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte aktioner, der vedrører de nye 

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx.xx.2008 [om fælles regler 
for den fælles landbrugspolitiks ordninger 
for direkte støtte til landbrugere og om 
fastlæggelse af visse støtteordninger for 
landbrugere] skal de midler, der er opstået 
som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et 
passende beløb af disse midler anvendes til 
at støtte aktioner, der vedrører de nye 
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udfordringer. udfordringer.

Or. de

Begrundelse

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ændringsforslag 23
Markus Pieper 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere] skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte aktioner, der vedrører de nye 
udfordringer.

(11). I henhold til artikel 9, stk. 4, og 
artikel 10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) 
nr. xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere] skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler anvendes til at 
støtte såvel eksisterende som nye aktioner, 
der vedrører de nye udfordringer i 
overensstemmelse med de enkelte 
medlemsstaters afgørelser.

Or. de

Begrundelse

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Ændringsforslag 24
Neil Parish 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere] skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
anvendes til at støtte udvikling af 
landdistrikterne. Det bør sikres, at et beløb 
svarende til disse midler, anvendes til at 
støtte aktioner, der vedrører de nye 
udfordringer.

(11) I henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 
10, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 
xxxx/xxxx af xx. xx. 2008 [om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere] skal de midler, der er 
opstået som følge af yderligere graduering, 
hvor der ikke allerede er fastsat 
bestemmelse herom i de medlemsstater, 
der anvender frivillig graduering i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
378/2007, anvendes til at støtte udvikling 
af landdistrikterne. Det bør sikres, at et 
beløb svarende til disse midler, anvendes 
til at støtte aktioner, der vedrører de nye 
udfordringer.

Or. en

Begrundelse

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Ændringsforslag 25
Markus Pieper 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Disse aktioner bør være i 
overensstemmelse med aktioner, der 
finansieres ved hjælp af andre EU-midler, 
navnlig via strukturfondene (Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
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Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden).

Or. de

Begrundelse

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Ændringsforslag 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da der er tale om specifik og 
obligatorisk anvendelse af ekstrabeløb 
svarende til de nævnte finansielle midler, 
skulle det ikke have nogen konsekvenser 
for ligevægten mellem de forskellige mål 
for støtten til udvikling af landdistrikterne.

(12) Da der er tale om specifik og 
obligatorisk anvendelse af ekstrabeløb 
svarende til de nævnte finansielle midler, 
får det ikke nogen konsekvenser for 
ligevægten mellem de forskellige mål for 
støtten til udvikling af landdistrikterne. 
Derfor bør ligevægten mellem akserne i 
henhold til artikel 17 også gælde ved 
anvendelsen af midlerne til de nye 
prioriteringer.

Or. de

Ændringsforslag 27
Agnes Schierhuber 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da der er tale om specifik og 
obligatorisk anvendelse af ekstrabeløb 
svarende til de nævnte finansielle midler, 
skulle det ikke have nogen konsekvenser 

(12) Da der er tale om specifik anvendelse 
af ekstrabeløb svarende til de nævnte 
finansielle midler, skulle det ikke have 
nogen konsekvenser for ligevægten mellem 
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for ligevægten mellem de forskellige mål 
for støtten til udvikling af landdistrikterne.

de forskellige mål for støtten til udvikling 
af landdistrikterne.

Or. de

Begrundelse

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden. 

Ændringsforslag 28
Markus Pieper 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at sikre en passende 
finansiering af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne bør der 
skabes større fleksibilitet, således at 
ubrugte ressourcer fra strukturfondene 
(udgiftsområde 1b) også kan anvendes til 
dette formål.

Or. de

Begrundelse

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.
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Ændringsforslag 29
María Isabel Salinas García

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 11 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Artikel 11, stk. 3, litra d), affattes 
således:

udgår

«d) en liste over de programmer for 
udvikling af landdistrikterne, der tager 
sigte på gennemførelse af den nationale 
strategiplan, og en vejledende tildeling fra 
ELFUL til hvert program, herunder de 
beløb, der er nævnt i artikel 12, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1290/2005*, og en 
særskilt angivelse af de beløb, der er 
nævnt i artikel 69, stk. 5a, i nærværende 
forordning.”

Or. es

Begrundelse

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ændringsforslag 30
Lily Jacobs

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 12 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat skal efter proceduren i 
artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale 
strategiplan som følge af den revision af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, der 

I samråd med sine regionale myndigheder 
skal hver medlemsstat efter proceduren i 
artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale 
strategiplan som følge af den revision af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, der 
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er omhandlet i artikel 10. er omhandlet i artikel 10.

Or. en

Begrundelse

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Ændringsforslag 31
Neil Parish 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 12 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat skal efter proceduren i 
artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale 
strategiplan som følge af den revision af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, der 
er omhandlet i artikel 10.

1. Hver medlemsstat skal opfordres til efter 
proceduren i artikel 12, stk. 1, at revidere 
sin nationale strategiplan som følge af den 
revision af Fællesskabets strategiske 
retningslinjer, der er omhandlet i artikel 10.

Or. en

Begrundelse

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Ændringsforslag 32
Czesław Adam Siekierski 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 12 a – stk. 1 
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Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat skal efter proceduren 
i artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale 
strategiplan som følge af den revision af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, der 
er omhandlet i artikel 10. 

1. Hver medlemsstat kan efter proceduren i 
artikel 12, stk. 1, revidere sin nationale 
strategiplan som følge af den revision af 
Fællesskabets strategiske retningslinjer, der 
er omhandlet i artikel 10.

Or. pl

Ændringsforslag 33
Neil Parish 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2010 skal 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne fastsætte 
aktioner, der i overensstemmelse med 
deres specifikke behov tager sigte på 
følgende prioriteringer, der er beskrevet i 
Fællesskabets strategiske retningslinjer og 
yderligere specificeret i den nationale 
strategiplan:

1. Hvis dette ikke allerede er sket, skal 
medlemsstaterne fra den 1. januar 2010 i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne fastsætte aktioner, der i 
overensstemmelse med deres specifikke 
behov tager sigte på følgende 
prioriteringer, der er beskrevet i 
Fællesskabets strategiske retningslinjer og 
yderligere specificeret i den nationale 
strategiplan:

Or. en

Begrundelse

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.
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Ændringsforslag 34
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Fra den 1. januar 2010 skal 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne fastsætte
aktioner, der i overensstemmelse med 
deres specifikke behov tager sigte på 
følgende prioriteringer, der er beskrevet i 
Fællesskabets strategiske retningslinjer og 
yderligere specificeret i den nationale 
strategiplan:

(1) Fra den 1. januar 2010 skal 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne angive
aktioner, der i overensstemmelse med 
deres specifikke behov tager sigte på 
følgende prioriteringer, der er beskrevet i 
Fællesskabets strategiske retningslinjer og 
yderligere specificeret i den nationale 
strategiplan:

Or. de

Ændringsforslag 35
Czesław Adam Siekierski 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2010 skal 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne fastsætte 
aktioner, der i overensstemmelse med 
deres specifikke behov tager sigte på 
følgende prioriteringer, der er beskrevet i 
Fællesskabets strategiske retningslinjer og 
yderligere specificeret i den nationale 
strategiplan:

1. Fra den 1. januar 2010 skal de gamle 
medlemsstater i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne fastsætte 
aktioner, der i overensstemmelse med 
deres specifikke behov tager sigte på 
følgende prioriteringer, der er beskrevet i 
Fællesskabets strategiske retningslinjer og 
yderligere specificeret i den nationale 
strategiplan: 

Or. pl
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Justification

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Ændringsforslag 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedvarende energi b) energibesparelser og vedvarende energi

Or. de

Ændringsforslag 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vandforvaltning c) vandbesparelsesforanstaltninger og 
forbedring af vandkvaliteten

Or. de

Ændringsforslag 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) biodiversitet. d) bevarelse og bæredygtig udnyttelse af 
biodiversiteten.

Or. de

Ændringsforslag 39
Vincenzo Aita 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) beskyttelse og genoprettelse af 
jordbunden.

Or. it

Ændringsforslag 40
Esther De Lange

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foranstaltninger til forbedring af 
landbrugs- og skovbrugssektorens 
konkurrence- og innovationsevne.

Or. nl
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Ændringsforslag 41
Agnes Schierhuber 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) afvikling af mælkekvoterne

Or. de

Begrundelse

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Ændringsforslag 42
Heinz Kindermann 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tage udgangspunkt i 
den vejledende liste over aktioner, der er 
fastsat i bilag II til nærværende forordning 
og/eller enhver anden type aktion, forudsat 
at de er rettet mod de prioriteringer, der er 
omhandlet i første afsnit, og at de tager 
sigte på at opnå de potentielle virkninger, 
der er angivet i bilag II.

Medlemsstaterne kan tage udgangspunkt i 
den vejledende liste over aktioner, der er 
fastsat i bilag II til nærværende forordning 
og/eller enhver anden type aktion, 
herunder aktioner inden for 
indlandsfiskeri, forudsat at de er rettet mod 
de prioriteringer, der er omhandlet i første 
afsnit, og at de tager sigte på at opnå de 
potentielle virkninger, der er angivet i bilag 
II.

Or. de
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Begrundelse

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Ændringsforslag 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tage udgangspunkt i 
den vejledende liste over aktioner, der er 
fastsat i bilag II til nærværende forordning 
og/eller enhver anden type aktion, forudsat 
at de er rettet mod de prioriteringer, der er 
omhandlet i første afsnit, og at de tager 
sigte på at opnå de potentielle virkninger, 
der er angivet i bilag II.

Medlemsstaterne kan tage udgangspunkt i 
den vejledende liste over aktioner, der er 
fastsat i bilag II til nærværende forordning 
og/eller enhver anden type aktion, forudsat 
at de på bedriftsplan medvirker til en 
bæredygtig forvaltning af ressourcerne 
jord, energi, vand og biodiversitet og er 
rettet mod de prioriteringer, der er 
omhandlet i første afsnit, og at de tager 
sigte på at opnå de potentielle virkninger, 
der er angivet i bilag II. 

I denne forbindelse bør det påvises og 
sikres, at en landbrugsbedrift, der 
modtager støtte til disse foranstaltninger, 
forbedrer sin samlede balance med 
hensyn til energieffektivitet, 
klimabeskyttelse, biodiversitet eller 
vandbeskyttelse.

Or. de

Begrundelse

 Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden. 
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
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nicht über diese Gelder finanziert werden.

Ændringsforslag 44
Lily Jacobs

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tage udgangspunkt i 
den vejledende liste over aktioner, der er 
fastsat i bilag II til nærværende forordning 
og/eller enhver anden type aktion, forudsat 
at de er rettet mod de prioriteringer, der er 
omhandlet i første afsnit, og at de tager 
sigte på at opnå de potentielle virkninger, 
der er angivet i bilag II.

I samråd med deres regionale 
myndigheder kan medlemsstaterne tage 
udgangspunkt i den vejledende liste over 
aktioner, der er fastsat i bilag II til 
nærværende forordning og/eller enhver 
anden type aktion, forudsat at de er rettet 
mod de prioriteringer, der er omhandlet i 
første afsnit, og at de tager sigte på at opnå 
de potentielle virkninger, der er angivet i 
bilag II.

Or. en

Begrundelse

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Ændringsforslag 45
Markus Pieper 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der opnås 
synergier med lignende aktioner, der 
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finansieres ved hjælp af andre EU-midler, 
navnlig via strukturfondene, og de 
udvikler i givet fald integrerede tiltag med 
hensyn til strategier, foranstaltninger og 
finansiering.

Or. de

Begrundelse

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Ændringsforslag 46
Stéphane Le Foll 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Unionen og medlemsstaterne etablerer 
et europæisk net med det formål at 
registrere alle de innovative aktioner, der 
svarer til prioriteringerne i stk. 1, for at 
gøre det lettere at udveksle og overføre 
erfaringer. 

Or. fr

Begrundelse

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités. 
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Ændringsforslag 47
Stéphane Le Foll 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2010 kan de 
støttesatser, der er fastsat i bilag I, forhøjes 
med 10 procentpoint for de typer aktioner, 
der er omhandlet i stk. 1. 

2. Fra den 1. januar 2010 kan de 
støttesatser, der er fastsat i bilag I, for 
100 % vedkommende finansieres over 
ELFUL for de typer aktioner, der er 
omhandlet i stk. 1. 

Or. fr

Begrundelse

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Ændringsforslag 48
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16 a – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en tabel, der for perioden 1. januar 
2010 - 31. december 2013 viser 
Fællesskabets samlede bidrag til den type 
aktioner, der er omhandlet i artikel 69, 
stk. 5a.”

udgår

Or. es
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Begrundelse

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ændringsforslag 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 16a – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Foranstaltninger som led i 
prioriteringen "vedvarende energi", 
hvortil der er behov for dyrkbare 
landbrugsarealer, som ellers kunne 
anvendes til produktion af fødevarer, kan 
først støttes, når det via en 
konsekvensanalyse på europæisk plan 
under hensyntagen til 
ernæringssituationen i tredjelande er 
sikret, at dette ikke truer 
fødevaresikkerheden.

Or. de

Begrundelse

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.
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Ændringsforslag 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 – afsnit -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17, stk. 2, affattes således:
„(2) Mindst 20 % af ELFUL's samlede 
bidrag til programmet forbeholdes 
foranstaltninger, der udarbejdes efter 
metoden i akse 4, jf. afdeling 4 i kapitel I, 
afsnit IV. Dette beløb bidrager til 
procentsatserne i stk. 1. For Den 
Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, 
Letland. Litauen, Ungarn, Malta, Polen, 
Slovenien og Slovakiet kan 
Fællesskabets økonomiske 
mindstebidrag for akse 4 på 5 % 
indføres gradvist over 
programmeringsperioden, således at 
mindst 2,5 % i gennemsnit af ELFUL's 
samlede bidrag forbeholdes akse 4.
Med hensyn til Bulgarien og Rumænien 
overholdes gennemsnittet på mindst 2,5 % 
af ELFUL's samlede bidrag til akse 4 i 
perioden 2010-2013. Ved beregningen af 
denne procentsats tages der hensyn til 
hvert bidrag fra ELFUL til denne akse i 
perioden 2007-2009."

Or. de

Begrundelse

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.
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Ændringsforslag 51
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) I artikel 17 indsættes som stk. 3: udgår
"3. I ELFUL’s samlede bidrag, som 
ligger til grund for beregningen af det 
økonomiske bidrag, som EF mindst skal 
bidrage med pr. akse, jf. denne artikels 
stk. 1 og 2, tages der ikke højde for de 
beløb, der svarer dem, der opstår ved 
anvendelsen af den obligatoriske 
graduering i henhold til artikel 69, stk. 
5a.”

Or. es

Begrundelse

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ændringsforslag 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

„(3) I ELFUL’s samlede bidrag, som ligger 
til grund for beregningen af det 
økonomiske bidrag, som EF mindst skal 
bidrage med pr. akse, jf. denne artikels stk. 
1 og 2, tages der ikke højde for de beløb, 
der svarer dem, der opstår ved anvendelsen 
af den obligatoriske graduering i henhold 

„(3) I ELFUL’s samlede bidrag, som ligger 
til grund for beregningen af det 
økonomiske bidrag, som EF mindst skal 
bidrage med pr. akse, jf. denne artikels stk. 
1 og 2, tages der også højde for de beløb, 
der svarer dem, der opstår ved anvendelsen 
af den obligatoriske graduering i henhold 
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til artikel 69, stk. 5a.” til artikel 69, stk. 5a.”

Or. de

Begrundelse

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf die 
ELER-Achsen sinnvoll.

Ændringsforslag 53
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Artikel 28, stk. 1, affattes således:
"1. Støtte i henhold til artikel 20, litra b), 
nr. iii), ydes til materielle og/eller 
immaterielle investeringer:
a) der generelt forbedrer virksomhedens 
resultater
b) der vedrører:
– forarbejdning og/eller afsætning af 
produkter, som er omfattet af traktatens 
bilag I, undtagen fiskerivarer, og af 
skovbrugsprodukter og bomuld og/eller
– udvikling af nye produkter, processer 
og teknologier i forbindelse med 
produkter, som er omfattet af traktatens 
bilag I, med undtagelse af fiskerivarer, 
og i forbindelse med 
skovbrugsprodukter og bomuld og
c) der opfylder fællesskabsnormerne for 
de pågældende investeringer.
Hvis investeringerne foretages for at 
opfylde fællesskabsnormerne, kan 
støtten kun ydes til de investeringer, der
foretages af mikrovirksomheder som 
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omhandlet i stk. 2 for at overholde en 
nyligt indført fællesskabsnorm. I så fald 
kan der bevilges en overgangsperiode til 
opfyldelse af normen på højst 36 
måneder fra den dato, hvor normen 
bliver obligatorisk for virksomheden.

Or. es

Begrundelse

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Ændringsforslag 54
Heinz Kindermann 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 36 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I artikel 36, litra a), affattes 
indledningen således:
„a) foranstaltninger for bæredygtig 
anvendelse af landbrugsarealer, 
herunder arealer til indlandsfiskeri,
gennem:

Or. de

Begrundelse

 Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen 
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Ændringsforslag 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 60 foretages følgende 
ændringer:
Hvis en foranstaltning, der henhører 
under denne afdeling, tager sigte på 
operationer, som også er berettigede til 
støtte via et andet 
fællesskabsstøtteinstrument, herunder 
strukturfondene og 
fællesskabsinstrumentet til støtte for 
fiskeriet, anfører medlemsstaten i hvert 
enkelt program de administrative 
kontrolforanstaltninger for de 
operationer, der støttes af ELFUL, og de 
operationer, der støttes via det andet 
fællesskabsstøtteinstrument.

Or. es

Begrundelse

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Ændringsforslag 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 60
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) I artikel 60 foretages følgende 
ændringer:

"Afgrænsning
Hvis en foranstaltning, der henhører 
under denne afdeling, tager sigte på 
operationer, som også er berettigede til 
støtte via et andet 
fællesskabsstøtteinstrument, herunder 
strukturfondene og 
fællesskabsinstrumentet til støtte for 
fiskeriet, anfører medlemsstaten i hvert 
enkelt program de administrative 
kontrolforanstaltninger for de 
operationer, der støttes af ELFUL, og de 
operationer, der støttes via det andet 
fællesskabsstøtteinstrument."

Or. es

Begrundelse

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Ændringsforslag 57
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5a, 5b og 5 c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) I artikel 69 indsættes følgende som stk. 
5a, 5b og 5c:

udgår

"5a. I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 
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fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af 
de gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.
5b. Hvis de samlede udgifter, der er 
afholdt til de aktioner, der er omhandlet i 
denne artikels stk. 5a, er mindre end det 
beløb, der er omhandlet i artikel 16a, stk. 
3, litra b), tilbagebetaler medlemsstaterne 
differencen til EU-budgettet op til det 
beløb, som de samlede bevillinger til 
andre aktioner end dem, der er omhandlet 
i artikel 16a, er overskredet med.
5c. Med henblik på artikel 25 i forordning 
(EF) nr. 1290/2005 tages der ikke hensyn 
til de beløb, der er omhandlet i stk. 5a.”

Or. es

Begrundelse

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Ændringsforslag 58
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 

(5a) I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 
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fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.

fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning. Bidragene kan også anvendes 
til yderligere foranstaltninger som led i de 
nye prioriteringer.

Or. de

Ændringsforslag 59
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2013 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 
fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.

(5a) I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til mindst 50 % af de 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
den obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.

Or. de

Begrundelse

 Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
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zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1 
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen. 

Ændringsforslag 60
Markus Pieper 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 69 – stk. 5 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 
fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne [godkendt efter den 1. 
januar 2010] til de typer aktioner, der er 
omhandlet i artikel 16a i nærværende 
forordning.

(5a) I perioden 1. januar 2010 – 31. 
december 2015 afholder medlemsstaterne 
udgifter svarende til de beløb, der 
fremkommer ved anvendelsen af den 
obligatoriske graduering i henhold til 
artikel 9, stk. 4, og artikel 10, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. [xxxx/2008 (ny 
forordning om direkte støtteordninger)] i 
form af EF-støtte inden for rammerne af de 
gældende programmer for udvikling af 
landdistrikterne til såvel eksisterende som 
nye aktioner vedrørende de nye 
prioriteringer i overensstemmelse med de 
enkelte medlemsstaters afgørelser.

Or. de

Begrundelse

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.
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Ændringsforslag 61
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 70 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I artikel 70 indsættes som stk. 4b:

„(4b) Uanset lofterne i stk. 3 kan et beløb 
svarende til de midler, der fremkommer 
ved anvendelsen af gradueringen i 
henhold til artikel 9, stk. 4, og artikel 10, 
stk. 4, i forordning (EF) nr. [xxxx/2008 
(ny forordning om direkte 
støtteordninger)], anvendes uden 
yderligere national medfinansiering.  “

Or. de

Begrundelse

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

Ændringsforslag 62
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Artikel 93

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Artikel 93 affattes således:
"Ophævelse

(1) Forordning (EF) nr. 1257/1999 
ophæves herved med virkning fra den 1. 
januar 2007 bortset fra artikel 13, litra 
a), artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, 
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første og andet led, artikel 15, artikel 17-
20, artikel 51, stk. 3, og artikel 55, stk. 4, 
samt den del af bilag I, hvori beløbene i 
artikel 15, stk. 3, er fastsat.
[...]
Henvisninger til den ophævede 
forordning skal betragtes som 
henvisninger til nærværende forordning.
Forordning (EF) nr. 1257/1999 gælder 
fortsat for aktioner, som Kommissionen 
godkender i henhold til 
nævnte forordning inden den 1. januar 
2007.

Or. de

Ændringsforslag 63
Agnes Schierhuber

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag
Forordning (EF) nr. 1698/2005
Bilag II - Ny prioritering

Prioritering: Afvikling af mælkekvoter
Type aktioner Foranstaltninger Potentielle virkninger
Modernisering og 
markedsorienteret 
produktion

Flerårige programmer for 
afvikling af mælkekvoter

Højnelse af 
konkurrenceevnen

Or. de

Begrundelse

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.
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