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Ændringsforslag 392
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bedriftsrådgivningsordning Forsknings- og rådgivningsordning for 
landbrugsbedrifter

Or. en

Ændringsforslag 393
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådgivningsarbejdet skal mindst 
omfatte de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og betingelserne for god 
landbrugs- og miljømæssig stand 
omhandlet i kapitel 1.

2. Forsknings- og rådgivningsarbejdet
skal mindst omfatte de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 394
Stéphane Le Foll

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådgivningsarbejdet skal mindst omfatte 
de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1.

2. Rådgivningsarbejdet skal mindst omfatte 
de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1 
samt udbredelse af produktionsmetoder, 
der er økonomisk effektive, økologisk 
bæredygtige og mere økonomiske i 
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henseende til naturressourcer og 
produktionsomkostninger (energi, rå- og 
hjælpestoffer mv.).

Or. fr

Begrundelse

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être 
entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de 
production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses 
externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux 
itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le 
fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles 
pratiques  procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur 
une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion 
des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Ændringsforslag 395
Maria Petre

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne prioriterer 
landbrugere, der modtager over 15 000 
EUR i direkte betalinger om året, højest.

udgår

Or. ro

Begrundelse

Aceasta masura constituie un act de discriminare pentru exploatatiile agricole mici, care au 
cel mai mult nevoie de consiliere.
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Ændringsforslag 396
Stéphane Le Foll

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 . Medlemsstaterne prioriterer 
landbrugere, der modtager over 15 000 
EUR i direkte betalinger om året, højest.

2. Medlemsstaterne sørger for, at det er 
frivilligt for alle landbrugere, om de vil 
deltage i rådgivningsordningen.

Or. fr

Ændringsforslag 397
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne prioriterer landbrugere, 
der modtager over 15 000 EUR i direkte 
betalinger om året, højest.

2. Medlemsstaterne prioriterer landbrugere, 
der modtager over 15 000 EUR i direkte 
betalinger om året, og landbrugere på 
under 35 år, højest.

Or. nl

Begrundelse

Landbouwers die jonger zijn dan 35 jaar dienen een extra steun in de rug, aangezien zij onze 
toekomstige voedselvoorziening moeten waarborgen en daarbij onze concurrentiepositie en 
duurzaamheidseisen veilig moeten stellen.

Ændringsforslag 398
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. I alle medlemsstater kan denne revision 
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december 2010 en rapport om 
anvendelsen af 
bedriftsrådgivningsordningen, om 
nødvendigt ledsaget af passende forslag 
med henblik på at gøre den obligatorisk.

tjene til at fastlægge bedste praksis og 
retningslinjer for medlemsstaterne for den 
mest virkningsfulde og effektive 
forsknings- og rådgivningsordning.

Or. en

Ændringsforslag 399
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I systemet til identificering af 
landbrugsparceller kan der indgå et 
geografisk informationssystem for 
olivendyrkning.

udgår

Or. es

Begrundelse

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Ændringsforslag 400
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Databasen skal bl.a. muliggøre, at der 
straks hos medlemsstatens myndigheder 
kan foretages direkte søgning på 
oplysningerne for kalender- og/eller 
produktionsårene fra 2000.

Databasen skal bl.a. muliggøre, at der 
straks hos medlemsstatens myndigheder 
kan foretages direkte søgning på 
oplysningerne for kalender- og/eller 
produktionsårene fra 2000, eller for de nye 
medlemsstaters vedkommende fra det 
første år efter deres tiltrædelse af EU.
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Or. ro

Begrundelse

Pentru statele care au aderat în 2004 sau 2007 anul 2000 nu poate fi an de referinţă.

Ændringsforslag 401
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten kan beslutte, at 
støtteansøgningen kun skal omfatte de 
ændringer, der er indtrådt siden indgivelsen 
af støtteansøgningen det foregående år. 
Medlemsstaten udsender fortrykte skemaer 
baseret på arealerne fastlagt det foregående 
år og leverer grafisk materiale, der angiver 
de pågældende arealers beliggenhed og, 
hvis det er relevant, oliventræernes 
placering.

2. Medlemsstaten kan beslutte, at 
støtteansøgningen kun skal omfatte de 
ændringer, der er indtrådt siden indgivelsen 
af støtteansøgningen det foregående år. 
Medlemsstaten udsender fortrykte skemaer 
baseret på arealerne fastlagt det foregående 
år og leverer grafisk materiale, der angiver 
de pågældende arealers beliggenhed.

Or. es

Begrundelse

Puesto que la ayuda acoplada al olivar desaparece, mantener esta disposición es inútil y 
puede dar lugar a interpretaciones erróneas.

Ændringsforslag 402
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
undersøge, om støttebetingelserne er 

1. Medlemsstaterne foretager administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
undersøge, om støttebetingelserne er 
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opfyldt. opfyldt. En sådan administrativ kontrol 
må ikke være alt for byrdefuld for 
landbrugeren, især ikke med hensyn til 
omkostninger og papirarbejde.

Or. en

Begrundelse

Reduce red tape.

Ændringsforslag 403
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om landbrugeren 
overholder forpligtelserne omhandlet i 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om landbrugeren 
overholder forpligtelserne omhandlet i 
kapitel 1. Denne kontrol skal udføres i 
løbet af højst en dag for et enkelt 
landbrug.

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 404
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager kontrol på 1. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
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stedet for at efterprøve, om landbrugeren 
overholder forpligtelserne omhandlet i 
kapitel 1.

stedet for at efterprøve, om landbrugeren 
overholder forpligtelserne omhandlet i 
kapitel 1. Denne kontrol må ikke være alt 
for byrdefuld for landbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Reduce red tape for cross compliance.

Ændringsforslag 405
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om landbrugeren 
overholder forpligtelserne omhandlet i 
kapitel 1. 

1. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om landbrugeren 
overholder forpligtelserne omhandlet i 
kapitel 1. Denne kontrol foretages på 
grundlag af en evaluering af 
risikoniveauet og berører ikke alle 
støttemodtagere.

Or. ro

Begrundelse

Acţiunile de control nu trebuie să acapareze activitatea de management a PAC din statele 
membre. Pe baza unei evaluări se pot identifica beneficiarii unde riscul nerespectării bunelor 
condiţii agricole şi de mediu în ani consecutivi este cel mai mare pentru a direcţiona 
controlul către aceştia.
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Ændringsforslag 406
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende deres 
eksisterende forvaltnings- og 
kontrolsystemer til at sikre overholdelsen 
af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1.

2. Medlemsstaterne kan anvende deres 
eksisterende forvaltnings- og 
kontrolsystemer til at sikre overholdelsen 
af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1. 
Medlemsstaterne tilstræber at begrænse 
antallet af kontrolorganer og antallet af 
personer, som udfører kontrol på stedet på 
et enkelt landbrug.

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 407
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan anvende private 
administrations- og kontrolordninger, 
forudsat at disse er blevet officielt 
godkendt af de nationale myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 408
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne tilstræber at 
planlægge kontrolbesøg på en sådan 
måde, at bedrifter, som af sæsonmæssige 
årsager bedst kan kontrolleres i en 
bestemt periode af året, faktisk 
kontrolleres i denne bestemte periode. 
Hvis kontrolorganet af sæsonmæssige 
årsager ikke har kunnet kontrollere et 
lovgivningsbestemt forvaltningskrav eller 
en del deraf eller betingelserne for god 
landbrugs- og miljømæssig stand under 
kontrolbesøget på stedet, betragtes disse 
krav og betingelser som opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 409
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder også anvendelse, hvis 
den pågældende misligholdelse skyldes en 
handling eller undladelse, der direkte kan 
tilskrives den person, til eller fra hvem 
landbrugsjorden er blevet overdraget.

Første afsnit finder også anvendelse, hvis 
den pågældende misligholdelse skyldes en 
handling eller undladelse, der direkte kan 
tilskrives den person, til eller fra hvem 
landbrugsjorden er blevet overdraget, 
medmindre den person, der har begået 
misligholdelsen, også har indgivet en 
støtteansøgning for det relevante år. I 
sidstnævnte tilfælde finder den i afsnit 1 
nævnte sanktion anvendelse på de direkte 
betalinger, der skal ydes til den person, 
som har begået misligholdelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 410
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I dette stykke forstås ved "overdragelse" 
alle former for transaktioner, hvorved 
landbrugsjord ophører med at være til 
overdragerens rådighed.

I dette stykke forstås ved "overdragelse" 
alle former for transaktioner, hvorved 
landbrugsjord ophører med at være til 
overdragerens rådighed, bortset fra de 
former for transaktioner, som den 
pågældende landbruger ikke kan 
forhindre.

Or. en

Ændringsforslag 411
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 og i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesbestemmelserne i artikel 
26, stk. 1, beslutte at undlade at foretage en 
nedsættelse eller udelukkelse, hvis 
nedsættelsen eller udelukkelsen højst er på 
100 EUR pr. landbruger pr. kalenderår og 
inkluderer nedsættelse af eller 
udelukkelse fra betalinger i henhold til 
artikel 51, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1698/2005.

3. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 og i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesbestemmelserne i artikel 
26, stk. 1, beslutte at undlade at foretage en 
nedsættelse eller udelukkelse, hvis 
nedsættelsen eller udelukkelsen højst er på 
100 EUR pr. landbruger pr. kalenderår. 

Or. ro

Begrundelse

Cele două chestiuni trebuie tratate separat. In acest sens,textul propus de Comisie trebuie sa 
prevada clar aplicarea pragului de 100 Euro atat in cadrul Pilonului I, cat si in cadrul 
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Pilonului II.

Ændringsforslag 412
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre 
brug af den mulighed, der er nævnt i 
første afsnit, træffer myndighederne det 
følgende år de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre, at landbrugeren 
afhjælper de konstaterede misligholdelser. 
Landbrugeren underrettes om 
konstaterede overtrædelser og de 
afhjælpende foranstaltninger, der skal 
træffes.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 413
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug 
af den mulighed, der er nævnt i første 
afsnit, træffer myndighederne det følgende 
år de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at sikre, at landbrugeren afhjælper de 
konstaterede misligholdelser.
Landbrugeren underrettes om 
konstaterede overtrædelser og de 
afhjælpende foranstaltninger, der skal 
træffes.

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug 
af den mulighed, der er nævnt i første 
afsnit, informerer myndighederne 
landbrugeren om de konstaterede 
overtrædelser, og landbrugeren skal for 
sit vedkommende give meddelelse om de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
afhjælpe problemet. Med henblik på at 
foretage kontrol af de foranstaltninger, 
som landbrugeren har truffet, tager 
myndighederne hensyn til disse bedrifter, 
når de gennemfører risikoanalysen for 
kontrollen på stedet det følgende år.
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Or. es

Begrundelse

Si, en aras de la simplificación,  se aplica la regla de mínimis contemplada en el primer 
párrafo del apartado 3, basta con que se tengan en cuenta en el análisis de riesgo del año 
siguiente.

Ændringsforslag 414
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre landbrugeren umiddelbart 
træffer afhjælpende foranstaltninger, der 
bringer den konstaterede misligholdelse 
til ophør, træffer myndighederne de 
nødvendige foranstaltninger, der 
eventuelt kan begrænses til administrativ 
kontrol, for at sikre sig, at landbrugeren 
afhjælper den pågældende misligholdelse.
Landbrugeren underrettes, hvis der 
konstateres en mindre misligholdelse, og 
om, hvilke afhjælpende foranstaltninger 
der skal træffes.

Landbrugeren underrettes, hvis der 
konstateres en mindre misligholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 415
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis misligholdelse af 
krydsoverensstemmelsesreglerne som 
nævnt i artikel 25 medfører 
betalingsnedsættelse eller -udelukkelse, 
må der ikke pålægges nogen bøde i 

Adlib Express Watermark



AM\739857DA.doc 15/57 PE412.053v01-00

DA

henhold til gældende national lovgivning 
for det samme tilfælde af misligholdelse. 
Hvis der pålægges en bøde for 
overtrædelse af national lovgivning, må 
der ikke ske betalingsnedsættelse eller -
udelukkelse for den samme overtrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 416
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Revision

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2007 og derefter hvert andet år 
en rapport om anvendelsen af 
krydsoverensstemmelsesordningen, om 
nødvendigt ledsaget af passende forslag 
især med henblik på:
- at ændre listen over lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav i bilag III
- at forenkle, deregulere og forbedre 
lovgivningen i henhold til listen over 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, idet 
der lægges særlig vægt på lovgivningen 
om nitrater
- at forenkle, forbedre og harmonisere de 
eksisterende kontrolordninger under 
hensyntagen til de muligheder, der ligger i 
udviklingen af indikatorer og 
flaskehalsbaseret kontrol, den kontrol, der 
allerede udføres under private 
certificeringsordninger, den kontrol, der 
allerede udføres i henhold til national 
lovgivning til gennemførelse af de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, og 
informations- og 
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kommunikationsteknologien.
Rapporten skal endvidere indeholde en 
vurdering af de samlede omkostninger til 
kontrol i tilknytning til 
krydsoverensstemmelsesordningen i det 
år, der lå forud for det år, rapporten 
offentliggøres i.

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 417
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beløb, der fremkommer som følge af 
nedsættelser og udelukkelser ved
overtrædelse af kapitel 1, krediteres 
EGFL. Medlemsstaterne kan tilbageholde 
25 % af disse beløb.

De beløb, der fremkommer som følge af 
nedsættelser og udelukkelser i tilfælde af
overtrædelse overføres til den nationale 
reserve og omfordeles til landbrugere, der 
har landbrug som hovedbeskæftigelse, og 
til nye landbrugere.

Or. el

Ændringsforslag 418
Ioannis Gklavakis

Forslag til forordning
Artikel 30 - stk. 1 - afsnit 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder ikke direkte 
betalinger til en landbruger i følgende 

1. Medlemsstaterne kan på en objektiv og 
ikkediskriminerende måde beslutte ikke at 
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tilfælde: yde direkte betalinger til en landbruger i 
følgende tilfælde:

Or. el

Begrundelse

H θέσπιση κατώτατου ορίου είτε επί της πληρωμής είτε επί της εκτάσεως πλήττει τα κράτη μέλη 
με πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και θα αποκλείσει μεγάλο αριθμό παραγωγών.

Ændringsforslag 419
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder ikke direkte 
betalinger til en landbruger i følgende 
tilfælde:

1. Der garanteres direkte betalinger til 
alle landbrugere.  Landbrugere, der 
modtager direkte støtte på under 1000 
EUR, har ret til et supplement for at nå op 
på dette mindstebeløb, som udbetales en 
gang om året. 

a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog fastsætte 
det støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

For landbrugere med særlige rettigheder, jf. 
artikel 45, stk. 1, gælder dog betingelsen i 
litra a).

Or. pt

Begrundelse

Os agricultores com apoios directos inferiores a 1000 euros devem ter direito a um 
complemento até atingir este valor mínimo a ser pago uma vez por ano.
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Ændringsforslag 420
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder ikke direkte 
betalinger til en landbruger i følgende 
tilfælde:

1. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
yde direkte betalinger til en landbruger i 
følgende tilfælde:

Or. es

Begrundelse

La aplicación de esta disposición debe ser optativa para los Estados miembros.

Ændringsforslag 421
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder ikke direkte 
betalinger til en landbruger i følgende 
tilfælde:

1. Medlemsstaterne har lov til ikke at yde 
direkte betalinger til en landbruger, hvis 
visse kriterier er opfyldt:

Or. en

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 is appropriate to: make the measure 
voluntary for member states, 2. allow member states to set thresholds for minimum payments 
within a given range.
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Ændringsforslag 422
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder ikke direkte 
betalinger til en landbruger i følgende 
tilfælde:

1. Medlemsstaterne har lov til ikke at yde 
direkte betalinger til en landbruger, hvis 
visse kriterier er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 423
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne yder ikke direkte 
betalinger til en landbruger i følgende 
tilfælde:

(1) Medlemsstaterne træffer selv afgørelse 
om kravene vedrørende mindsteniveauet 
for direkte betalinger:

Or. hu

Begrundelse

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.

Ændringsforslag 424
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder ikke direkte 
betalinger til en landbruger i følgende 

1. Medlemsstaterne kan afslå en 
anmodning om direkte betalinger til en 
landbruger i et af eller begge følgende 
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tilfælde: tilfælde:

Or. en

Begrundelse

In order to take into account the structural differences that rule the 27 Member States and to 
respect the principle of subsidarity, the  application of a minimum treshold should be optional 
and the determination of its value should belong to the Member States.

Moreover, to respect the gradual application of  the CMO for wine and the progressive 
increase of the national envelope between 2009 and 2012, as foreseen  by the regulation CE 
479/2008, the application of a minimum treshold, calculated on the basis of the amount of the 
direct payments, shall apply on wine growing surfaces only from the year 2012.

Ændringsforslag 425
Maria Petre

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

udgår

Or. ro

Begrundelse

Pentru limitarea costurilor birocratice este de dorit simplificarea procedurilor, nu 
penalizarea exploatatiilor foarte mici.

Ændringsforslag 426
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis de samlede direkte betalinger, der udgår
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ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

Or. hu

Begrundelse

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 

Ændringsforslag 427
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

(a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger et beløb, der 
fastsættes af medlemsstaten op til 
1000 EUR, eller

Or. en

Ændringsforslag 428
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

(a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger et beløb, der 
fastsættes af medlemsstaten op til 
1000 EUR, eller

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 is appropriate to: 1.make the 
measure voluntary for member states, 2.allow member states to set thresholds for minimum 
payments within a given range.

Ændringsforslag 429
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger et beløb, der 
fastsættes af medlemsstaten, og som ikke 
kan overstige 500 EUR, eller

Or. es

Ændringsforslag 430
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, i de 
nye medlemsstater 150 EUR, eller

Or. hu

Begrundelse

Az új tagállamokban a referenciahozamok, és emiatt a területalapú támogatás átlagos 
összege alacsonyabb, mint a régi tagállamokban. Azonos minimális összeghatár esetén az új 
tagállamokban sokkal több termelő esne el a támogatástól, ezzel az alacsonyabb 
referenciahozamok kétszeresen is sújtanák a termelőket.
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Ændringsforslag 431
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger 250 EUR, eller

(a) hvis de samlede direkte betalinger, der 
ansøges om, eller som skal ydes i et givet 
kalenderår, ikke overstiger en 
minimumstærskel, der fastsættes af 
medlemsstaten, og/eller

Or. en

Ændringsforslag 432
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog 
fastsætte det støtteberettigede 
minimumsareal til henholdsvis 0,3 hektar 
og 0,1 hektar.

udgår

Or. hu

Begrundelse

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát. 
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Ændringsforslag 433
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog fastsætte 
det støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger en 
minimumstærskel, der fastsættes af 
medlemsstaten.

Disse to minimumstærskler fastsættes i 
overensstemmelse med objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.
For så vidt angår de direkte betalinger til 
vinarealer, jf. bilag VII.C, gælder den i 
litra a) nævnte betingelse først fra og med 
2012.

Or. en

Ændringsforslag 434
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog 
fastsætte det støtteberettigede 
minimumsareal til henholdsvis 0,3 hektar 
og 0,1 hektar.

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 5 
hektar.

Or. en
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Ændringsforslag 435
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog 
fastsætte det støtteberettigede 
minimumsareal til henholdsvis 0,3 hektar 
og 0,1 hektar.

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 5 
hektar.

Or. en

Ændringsforslag 436
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog fastsætte 
det støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. De nye medlemsstater kan dog 
fastsætte det støtteberettigede 
minimumsareal til henholdsvis 0,3 hektar 
og 0,1 hektar.

Or. hu

Ændringsforslag 437
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det støtteberettigede areal på den b) hvis det støtteberettigede areal på den 
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bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog fastsætte 
det støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger et 
areal, der fastsættes af medlemsstaten, og 
som ikke kan overstige 2 hektar.« Cypern 
og Malta kan dog fastsætte det 
støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

Or. es

Ændringsforslag 438
Evgeni Kirilov, Petya Stavreva

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog fastsætte 
det støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

(b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger det 
minimumsniveau, som det respektive land 
har anvendt i 2007. Cypern og Malta kan 
dog fastsætte det støtteberettigede 
minimumsareal til henholdsvis 0,3 hektar 
og 0,1 hektar.

Or. en

Begrundelse

The introduction of additional minimum requirements is not an appropriate instrument, 
because through it the possibility to support the income of small farmers will be taken away. 
Imposing the additional minimum requirements for small farmers will be harmful for the 
social climate and the local potential in rural areas.
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Ændringsforslag 439
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om eller skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar. Cypern og Malta kan dog fastsætte 
det støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

a) hvis det støtteberettigede areal på den 
bedrift, hvortil der ansøges om og skal 
ydes direkte betalinger, ikke overstiger 1 
hektar for hver støtteordning. Cypern og 
Malta kan dog fastsætte det 
støtteberettigede minimumsareal til 
henholdsvis 0,3 hektar og 0,1 hektar.

     

Ændringsforslag 440
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For landbrugere med særlige rettigheder, 
jf. artikel 45, stk. 1, gælder dog 
betingelsen i litra a).

udgår

Or. hu

Begrundelse

A tagállamok sajátos szempontjaik és birtokszerkezetük alapján dönthessenek arról, hogy hol 
húzzák meg a közvetlen kifizetések alsó határát.
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Ændringsforslag 441
Ioannis Gklavakis

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under alle omstændigheder forbliver de 
beløb, der spares takket være anvendelsen 
af litra a) ovenfor, i den nationale reserve 
i den medlemsstat, hvorfra de hidrører. 

Or. el

Begrundelse

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εφαρμόσει την παράγραφο α) του αρ. 30, τότε τα ποσά που 
θα εξοικονομηθούν θα πρέπει να παραμείνουν στο εθνικό απόθεμα του εν λόγο κράτους για την 
ενίσχυση των αγροτών.

Ændringsforslag 442
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan på en objektiv og 
ikke-diskriminerende måde beslutte ikke 
at yde direkte betalinger til selskaber og 
firmaer, jf. traktatens artikel 48, stk. 2, 
der ikke har til hovedformål at drive 
landbrugsvirksomhed.

udgår

Or. ro

Begrundelse

Excluderea firmelor care nu au ca obiect de activitate principal activităţi agricole este 
discriminatorie. Există riscul ca acele companii vizate şi care respectă prevederile IACS 
(Sistemul Integrat de Administrare şi Control) să atace prevederea la Curtea Europeană.
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Ændringsforslag 443
María Isabel Salinas García

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan på en objektiv og 
ikke-diskriminerende måde beslutte ikke at 
yde direkte betalinger til selskaber og 
firmaer, jf. traktatens artikel 48, stk. 2, der 
ikke har til hovedformål at drive 
landbrugsvirksomhed.

2. Medlemsstaterne kan på en objektiv og 
ikke-diskriminerende måde beslutte ikke at 
yde direkte betalinger til selskaber og 
firmaer, jf. traktatens artikel 48, stk. 2, hvis
hovedformål ikke er produktion, avl eller 
dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af 
husdyr og besiddelse af husdyr til 
landbrugsformål, samt til deres 
markedsføringsvirksomhed, der foregår 
via producentorganisationer eller 
kooperativer.

Or. es

Begrundelse

Conviene restringir el abono de las ayudas a los productores y tener en cuenta las propias 
estructuras de comercialización con el objetivo de ser más competitivos como son las 
Organizaciones de Productores y Cooperativas, que podrían llegar a ser titulares de 
derechos de pago único y no son más que el sumatorio de los agricultores que la forman.

Ændringsforslag 444
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingerne foretages op til to gange 
om året i perioden fra 1. december til 30. 
juni det følgende kalenderår.

2. Betalingerne foretages op til to gange 
om året i perioden fra 1. december til 30. 
juni det følgende kalenderår og skal 
omfatte en betaling af en rentebetaling til 
markedsrenten af beløbet til forfald fra 
30. juni i det efterfølgende kalenderår.
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Or. en

Ændringsforslag 445
Esther De Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af forsinket betaling som 
følge af en tvist med den kompetente 
myndighed, hvor landbrugeren har fået 
medhold, modtager landbrugeren en 
markedsbaseret rentegodtgørelse.  

Or. nl

Ændringsforslag 446
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages ikke betalinger i henhold 
til de støtteordninger, der er nævnt i bilag I, 
før medlemsstaterne har afsluttet 
kontrollen af, om støttebetingelserne er 
overholdt, jf. artikel 22.

3. Den samlede udbetaling, der højst kan 
fordeles på to periodiske betalinger, i 
henhold til de støtteordninger, der er nævnt 
i bilag I foretages ikke, før 
medlemsstaterne har afsluttet kontrollen af, 
om støttebetingelserne er overholdt, jf. 
artikel 22.

Den første periodiske betaling, der højst 
udgør 75 % af den anslåede samlede 
betaling til forfald, kan ske inden 
afslutningen af kontrollen.

Or. pt

Begrundelse

O primeiro pagamento periódico, de um máximo de 75% do total estimado do pagamento 
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devido, pode ser feito antes do fim dos controlos. Tal pagamento permitirá aos agricultores 
planear de forma mais adequada a sua actividade.

Ændringsforslag 447
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis betalingerne imidlertid foretages 
som forskud eller i to rater, fastsættes det 
første beløb på grundlag af de resultater 
af den administrative kontrol og 
kontrollen på stedet, som foreligger på 
udbetalingsdatoen, og på et sådant 
niveau, at det endelige beløb ikke er 
mindre end beløbet for første rate.

Or. en

Ændringsforslag 448
Jan Mulder, Niels Busk, Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der foretages ikke betalinger i henhold 
til de støtteordninger, der er nævnt i bilag I, 
før medlemsstaterne har afsluttet 
kontrollen af, om støttebetingelserne er 
overholdt, jf. artikel 22.

3. Der foretages ingen betalinger for en 
ansøgning i henhold til de støtteordninger, 
der er nævnt i bilag I, før medlemsstaterne 
har afsluttet kontrollen af, om 
støttebetingelserne i forbindelse med den 
pågældende ansøgning er overholdt, jf. 
artikel 22.

Or. en
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Ændringsforslag 449
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset nærværende artikels stk. 2 kan 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
128, stk. 2:

udgår

(a) fastsætte bestemmelser om udbetaling 
af forskud
(b) bemyndige medlemsstaterne til 
afhængigt af budgetsituationen inden den 
1. december at udbetale forskud i 
områder, hvor landbrugerne på grund af 
usædvanlige forhold har alvorlige 
økonomiske vanskeligheder,
(i) på op til 50 % af betalingerne
eller
(ii) på op til 80 % af betalingerne, hvis der 
allerede er fastsat bestemmelser om 
udbetaling af forskud.

Or. en

Ændringsforslag 450
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsætte bestemmelser om udbetaling af 
forskud

a) fastsætte bestemmelser om udbetaling af 
forskud på den dato, der fastsættes af de 
enkelte medlemsstater.

Or. ro
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Begrundelse

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor.

Ændringsforslag 451
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bemyndige medlemsstaterne til 
afhængigt af budgetsituationen inden den 
1. december at udbetale forskud i områder, 
hvor landbrugerne på grund af usædvanlige 
forhold har alvorlige økonomiske 
vanskeligheder,

b) bemyndige medlemsstaterne til 
afhængigt af budgetsituationen inden den 
1. december, på den dato, der fastsættes af 
de enkelte medlemsstater, at udbetale 
forskud i områder, hvor landbrugerne på 
grund af usædvanlige forhold har alvorlige 
økonomiske vanskeligheder,

Or. ro

Begrundelse

Este util să rămână această opţiune la nivelul statelor membre care cunosc cel mai bine 
situaţia de pe teren şi când ar fi necesare aceste avansuri pentru a permite stimularea 
activităţii fermierilor. Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor 
dându-le acces la capital operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Ændringsforslag 452
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – afsnit 2 b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan 
der udbetales forskud før afslutning af 
den samlede kontrol, men kun i de 
områder, hvor kontrollen er tilendebragt.
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Or. ro

Begrundelse

Această prevedere va stimula intensificarea activităţii agricultorilor dându-le acces la capital 
operativ la o dată anterioară sfârşitului anului financiar.

Ændringsforslag 453
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og på 
grundlag af resultaterne af den 
administrative kontrol og kontrollen på 
stedet kan myndighederne betale 
producenten et forskud svarende til 60 % 
at betalingerne i henhold til i bilag I 
anførte støtteordninger.
Desuden kan Kommissionen i 
overensstemmelse med den i artikel 128 
anførte procedure give medlemsstaterne 
tilladelse til, afhængigt af 
budgetsituationen, at betale forskud op til 
80 % af betalingerne i henhold til de i 
bilag I anførte støtteordninger. 

Or. en

Ændringsforslag 454
Jan Mulder, Niels Busk

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De støtteordninger, der er nævnt i bilag I, 
anvendes uden at foregribe en eventuel 
revision, der til enhver tid kan foretages 
på baggrund af den økonomiske udvikling 

udgår
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og budgetsituationen.

Or. en

Ændringsforslag 455
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De grundlæggende principper for den 
fælles landbrugspolitik, der er fastlagt i 
traktaten, skal dog respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 456
Neil Parish

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De jordudtagningsrettigheder, der er 
fastsat i henhold til artikel 53 og artikel 
63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, omdannes til normale 
rettigheder i den i denne forordning 
nævnte forstand. 

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.
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Ændringsforslag 457
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De jordudtagningsrettigheder, der er 
fastsat i henhold til artikel 53 og artikel 
63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, omdannes til normale 
rettigheder i den i denne forordning 
nævnte forstand.  

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 458
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1– litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bedriftens landbrugsarealer, herunder 
arealer, der er tilplantet med lavskov med 
kort omdriftstid (KN-kode ex 06029041), 
og som anvendes til landbrugsvirksomhed, 
eller hvis arealerne også anvendes til 
andre formål, som fortrinsvis anvendes til 
landbrugsvirksomhed. Kommissionen 
fastsætter efter proceduren i artikel 128, 
stk. 2, gennemførelsesbestemmelser for, til 
hvilke andre formål end 
landbrugsvirksomhed det er tilladt at 
anvende støtteberettigede hektar.

a) bedriftens landbrugsarealer, herunder 
arealer, der er tilplantet med lavskov med 
kort omdriftstid (KN-kode ex 06029041), 
og som anvendes til landbrugsvirksomhed, 
eller som fortrinsvis anvendes til 
landbrugsvirksomhed. Kommissionen 
fastsætter efter proceduren i artikel 128, 
stk. 2, gennemførelsesbestemmelser for, til 
hvilke andre formål end 
landbrugsvirksomhed det er tilladt at 
anvende støtteberettigede hektar.

Or. es
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Ændringsforslag 459
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner og Agnes Schierhuber

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bedriftsarealer, der betragtes som et 
agroøkologisk element, der fremmer 
biodiversiteten. Hver enkelt medlemsstat 
fastlægger selv fremgangsmåden for 
opstillingen af en liste over disse 
elementer. 

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at præcisere, at andre arealer end produktionsarealer kan modtage støtte fra 
enkeltbetalingsordningen.

Ændringsforslag 460
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at beskytte biodiversiteten i 
Fællesskabet skal alle landbrugsbedrifter 
afsætte et areal, der tager hensyn til 
biodiversiteten. Dette areal skal udgøre en 
bestemt andel af bedriftens udnyttede
landbrugsareal. Andelen skal udgøre 
mindst 2 %, og hver enkelt medlemsstat 
kan frit beslutte at forhøje den. De 
arealer, der kan komme i betragtning som 
biodiversitetsarealer, karakteriseres især 
ved de agroøkologiske elementer, der 
fastlægges af hver enkelt medlemsstat. 
Disse arealer kan modtage støtte fra 
enkeltbetalingsordningen til fordel for 
biodiversitet.
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Or. fr

Ændringsforslag 461
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Summen af alle betalingsrettighederne 
må for hver medlemsstat ikke overstige det 
nationale loft fastsat i bilag VIII.

1. Summen af alle betalingsrettighederne 
må for hver medlemsstat ikke overstige det 
nationale loft fastsat i bilag VIII. Niveauet 
for disse rettigheder skal dog være baseret 
på objektive kriterier og ikke diskriminere 
nogen medlemsstat.

Or. pl

Begrundelse

Załącznik VIII wykracza poza obecną perspektywę finansową i stwarza nieuzasadnione 
podstawy do dalszej dyskryminacji nowych państw członkowskich szczególnie tych, które 
przystąpiły do Unii w 2004 r. Proponowane pułapy w przeliczenu na hektar ziemi rolniczej 
utrzymywałyby olbrzymią dysproporcję między państwami członowskimi nawet w 2016 r.  -
np.  na Łotwie wynoszą one 79 €/ha, w Portugalii 161 €/ha,  Polsce 190 €/ha,  a w Grecji 
681€/ha. Wieloletnie utrzymywanie dysproporcji zaprzecza zasadzie równego traktowania 
państw i rolników, powoduje zakłócenia na rynku i zniekształca konkurencję. Dlatego pułapy 
w załączniku VIII powinny być ponownie wyliczone.

Ændringsforslag 462
Peter Baco

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Summen af alle betalingsrettighederne 
må for hver medlemsstat ikke overstige det 
nationale loft fastsat i bilag VIII.

1. Summen af alle betalingsrettighederne 
må for en medlemsstat, som ikke kan 
afsætte sin produktion, ikke overstige det 
nationale loft fastsat i bilag VIII.
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Or. sk

Begrundelse

Takéto obmedzenie nie je opodstatnené pre producentov v tých štátoch, ktorí svoju produkciu 
dokážu realizovať na trhu.

Ændringsforslag 463
Esther De Lange

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
nationale reserve til en prioriteret tildeling 
efter objektive kriterier af 
betalingsrettigheder til landbrugere, der 
påbegynder deres landbrugsvirksomhed, 
således at der sikres ligebehandling af 
landbrugerne og undgås markeds- og 
konkurrenceforvridning.

2. Medlemsstaterne kan anvende den
nationale reserve til en prioriteret tildeling
efter objektive kriterier af
betalingsrettigheder til landbrugere, der
påbegynder deres landbrugsvirksomhed, 
således at der sikres ligebehandling af
landbrugerne og undgås markeds- og
konkurrenceforvridning, eller til
landbrugere på under 35 år.

Or. nl

Begrundelse

Naar aanleiding van eerder oproepen van het Europees Parlement, is het van belang dat de 
jonge Europese agrarisch ondernemer een extra steun in de rug ontvangt en zodat het werken 
in de landbouw aantrekkelijk blijft. Voorrang bij toeslagrechten uit de reserve is hierbij een 
belangrijke mogelijkheid.

Ændringsforslag 464
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der ikke anvender 3. Medlemsstaterne kan fra 

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 40/57 AM\739857DA.doc

DA

artikel 68, stk. 1, litra c), kan anvende den 
nationale reserve til efter objektive kriterier 
og således, at der sikres ligebehandling af 
landbrugerne og undgås markeds- og 
konkurrenceforvridning, at fastlægge 
betalingsrettigheder for landbrugere i 
områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en eller 
anden form for offentlig intervention, for at 
undgå, at jorden bliver opgivet, og/eller for 
at kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder.

ikrafttrædelsen af denne forordning i 
2009 anvende den nationale reserve til 
efter objektive kriterier og således, at der 
sikres ligebehandling af landbrugerne og 
undgås markeds- og 
konkurrenceforvridning, at fastlægge 
betalingsrettigheder og 
støtteforanstaltninger for landbrugere i 
områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en eller 
anden form for offentlig intervention, for 
sektorer, der er i vanskeligheder, og som 
er koncentreret i de mest ugunstigt stillede 
områder, f.eks. fåre- og gedehold, for at 
undgå, at jorden og produktioner bliver 
opgivet, og/eller for at kompensere for 
særlige ulemper for landbrugerne i disse 
områder.

Or. fr

Begrundelse

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés 
alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les 
plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont 
besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats 
membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de 
soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Ændringsforslag 465
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan anvende deres 
nationale reserve til tildeling af 
betalingsrettigheder til landbrugere, som 
har indgået særlige aftaler, der er 
reguleret af medlemsstaterne. 
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Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at tildele betalingsrettigheder over den nationale 
reserve til særlige aftaletyper i de enkelte medlemsstater (forpagtning mv.).  Mere fleksible 
regler for anvendelsen af den nationale reserve vil gøre det muligt at udnytte de pågældende 
midler, der for første gang overføres til den nationale reserve i 2008, såfremt rettighederne 
ikke er blevet udnyttet i tre år – eller, ifølge Kommissionens forslag, i to år. 

Ændringsforslag 466
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan anvende deres 
nationale reserve til tildeling af 
betalingsrettigheder til landbrugere, som 
har indgået særlige aftaler, der er 
reguleret af medlemsstaterne. 

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at tildele betalingsrettigheder over den nationale 

reserve til særlige aftaletyper i de enkelte medlemsstater (forpagtning mv.).  «Mere fleksible 
regler for anvendelsen af den nationale reserve vil gøre det muligt at udnytte de pågældende 
midler, der for første gang overføres til den nationale reserve i 2008, såfremt rettighederne 
ikke er blevet udnyttet i tre år – eller, ifølge Kommissionens forslag, i to år. 

Ændringsforslag 467
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i to år, overføres til den nationale 

Betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i tre år, overføres til den 

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 42/57 AM\739857DA.doc

DA

reserve undtagen i tilfælde af force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, jf. 
artikel 36, stk. 1.

nationale reserve undtagen i tilfælde af 
force majeure eller usædvanlige 
omstændigheder, jf. artikel 36, stk. 1. Disse 
midler anvendes fortrinsvis til fremme af 
unges adgang til landbrugsvirksomhed 
med henblik på at sikre generationsskiftet.

Or. es

Begrundelse

La Política Agrícola Común no dispone apenas de medios para promover el relevo 
generacional necesario para garantizar la perdurabilidad de la agricultura.

Ændringsforslag 468
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingsrettigheder kan overdrages 
ved salg eller en hvilken som helst anden 
endelig overdragelse med eller uden jord. 
Forpagtning eller tilsvarende 
transaktioner tillades derimod kun, hvis 
der sammen med betalingsrettighederne 
overdrages et tilsvarende antal 
støtteberettigede hektar.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 469
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan beslutte, at 
betalingsrettigheder kun kan overføres 
ved salg eller enhver anden endelig form 
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for overdragelse.

Or. en

Ændringsforslag 470
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse tilfælde kan medlemsstaterne også 
beslutte, at forpagtning eller tilsvarende 
transaktioner kun tillades, hvis der 
sammen med betalingsrettighederne 
overdrages et tilsvarende antal 
støtteberettigede hektar.

Or. de

Ændringsforslag 471
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 35, stk. 1, bemyndiger 
medlemsstaten en landbruger, der har 
særlige rettigheder, til at fravige kravet om 
at aktivere rettigheder ved et tilsvarende 
antal støtteberettigede hektar, hvis 
landbrugeren opretholder mindst 50 % af 
den landbrugsvirksomhed, der blev udøvet 
i kalenderåret 2000, 2001 og 2002 udtrykt i 
storkreaturer. 

2. Uanset artikel 35, stk. 1, bemyndiger 
medlemsstaten en landbruger, der har 
særlige rettigheder, til at fravige kravet om 
at aktivere rettigheder ved et tilsvarende 
antal støtteberettigede hektar, hvis 
landbrugeren opretholder mindst 50 % af 
den landbrugsvirksomhed, der blev udøvet 
i kalenderåret 2000, 2001 og 2002 udtrykt i 
storkreaturer. For Rumænien og 
Bulgarien er de pågældende kalender år 
2006, 2007 og 2008.

Or. ro
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Begrundelse

Având în vedere condiţiile speciale ale fermelor pentru creşterea animalelor aplicarea 
acestor prevederi şi statelor care nu aplică SPU încă  este un exerciţiu util.

Ændringsforslag 472
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betingelsen i første afsnit kan til gengæld 
finde anvendelse på de stater, som endnu 
ikke har indført 
enkeltbetalingsordningen, men som har til 
hensigt at gore det.

Or. ro

Ændringsforslag 473
Ioannis Gklavakis

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved overdragelse af særlige rettigheder 
er modtageren ikke omfattet af 
dispensationen i stk. 2, undtagen hvis 
overdragelsen sker ved arv eller forskud på 
arv.

3. Ved overdragelse af særlige rettigheder 
er modtageren omfattet af dispensationen i 
stk. 2, for så vidt som alle 
betalingsrettigheder omfattet af 
fravigelsen er overdraget, samt hvis 
overdragelsen sker ved arv eller forskud på 
arv.

Or. el

Begrundelse

Τα οφέλη από την παρέκκλιση του Άρθρου 45 παράγραφος 2, θα πρέπει να διατηρούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταβίβασης ειδικών δικαιωμάτων και όχι μόνο σε περιπτώσεις κληρονομιάς.
Tα ειδικά δικαιώματα σήμερα αποτελούν κίνητρο για την διατήρηση της ζωικής παραγωγής, 
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ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν ιδιωτικούς βοσκοτόπους αλλά τους 
νοικιάζουν.

Ændringsforslag 474
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved overdragelse af særlige rettigheder 
er modtageren ikke omfattet af 
dispensationen i stk. 2, undtagen hvis 
overdragelsen sker ved arv eller forskud på 
arv.

3. Ved overdragelse af særlige rettigheder 
er modtageren ikke omfattet af 
dispensationen i stk. 2, undtagen hvis 
overdragelsen sker ved arv eller forskud på 
arv, eller hvis han ikke råder over det 
nødvendige areal til at aktivere dem.

Or. es

Ændringsforslag 475
María Isabel Salinas García

Forslag til forordning
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46 udgår
Revision af betalingsrettigheder

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
EF-rettens generelle principper senest 
den 1. august 2009 beslutte fra 2010 at 
begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i 
henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Med 
henblik herpå kan betalingsrettighederne 
ændres gradvis i mindst tre forud fastsatte 
årlige etaper og efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.
Betalingsrettighedernes værdi må i 
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forbindelse med ingen af disse årlige 
etaper nedsættes med mere end 50 % af 
forskellen mellem den oprindelige værdi 
og den værdi, der gælder efter 
gennemførelsen af den sidste årlige etape.
Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
det foregående afsnit på det geografiske 
niveau, der passer bedst, hvilket 
fastlægges efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som fx den 
institutionelle eller administrative struktur 
og/eller det regionale landbrugspotentiale.

Or. es

Begrundelse

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Ændringsforslag 476
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Artikel 46 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
EF-rettens generelle principper senest den 
1. august 2009 beslutte fra 2010 at 
begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i 
henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Med 
henblik herpå kan betalingsrettighederne 
ændres gradvis i mindst tre forudfastsatte 
årlige etaper og efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier.

I behørigt begrundede tilfælde beslutter
medlemsstaterne, efter høring af de 
regionale myndigheder og på grundlag af 
en konsekvensanalyse, i overensstemmelse 
med EF-rettens generelle principper senest 
den 1. august 2009 fra 2010 at begynde at 
regulere værdien af de betalingsrettigheder, 
der er fastlagt i henhold til afsnit III, 
kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 
1782/2003. Med henblik herpå kan 
betalingsrettighederne ændres gradvis i 
mindst tre forudfastsatte årlige etaper og 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier.
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Or. fr

Begrundelse

Den historiske model, hvorefter betalingsrettigheder beregnes på grundlag af historiske 
referencebeløb, anvendes mindre og mindre. Derfor bør medlemsstaterne anmodes om, efter 
høring af de regionale myndigheder og på grundlag af en konsekvensanalyse, at fjerne sig fra 
den historiske model og påbegynde en gradvis harmonisering af betalingsrettighederne. 

Ændringsforslag 477
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 46 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
EF-rettens generelle principper senest den 
1. august 2009 beslutte fra 2010 at 
begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i 
henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Med 
henblik herpå kan betalingsrettighederne 
ændres gradvis i mindst tre forudfastsatte 
årlige etaper og efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
EF-rettens generelle principper beslutte fra 
2010 at begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i 
henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Med 
henblik herpå kan betalingsrettighederne 
ændres gradvis i mindst tre forudfastsatte 
årlige etaper og efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier.

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne beslutte at regulere værdien af betalingsrettigheder når som 
helst, også efter den 1. august 2009. Desuden må der sættes en stopper for de specielle 
situationer, der er opstået i forbindelse med anvendelsen af visse særlige aftaler reguleret af 
medlemsstaterne, som har medført et stort antal betalingsrettigheder, men af ringe værdi. 
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Ændringsforslag 478
Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita

»Forslag til forordning

«
Artikel 46 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
EF-rettens generelle principper senest den 
1. august 2009 beslutte fra 2010 at 
begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i 
henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003.  Med 
henblik herpå kan de gradvis ændre 
betalingsrettighederne i mindst to 
forudfastsatte årlige etaper og efter 
objektive og ikkediskriminerende kriterier.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
EF-rettens generelle principper beslutte fra 
2010 at begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i 
henhold til afsnit III, kapitel 1-4, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Med 
henblik herpå kan de gradvis ændre 
betalingsrettighederne i mindst to 
forudfastsatte årlige etaper og efter 
objektive og ikkediskriminerende kriterier.

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne beslutte at regulere værdien af betalingsrettigheder når som 
helst, også efter den 1. august 2009.

Ændringsforslag 479
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Forslag til forordning
Artikel 46 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsrettighedernes værdi må i 
forbindelse med ingen af disse årlige 
etaper nedsættes med mere end 50 % af 
forskellen mellem den oprindelige værdi 
og den værdi, der gælder efter 

udgår
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gennemførelsen af den sidste årlige etape.

Or. pl

Begrundelse

Zapis ten uniemożliwiałby redukcje uprawnień dla nielicznych, ale największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej. Byłoby to sprzeczne ze zrównoważonym rozwojem 
unijnego rolnictwa, zasadami Unii Europejskiej i celami WPR.

Ændringsforslag 480
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Artikel 49 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
det foregående afsnit på det geografiske 
niveau, der passer bedst, hvilket fastlægges 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx den institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale.

Medlemsstaterne beslutter at anvende det 
foregående afsnit på det geografiske 
niveau, der passer bedst, hvilket fastlægges 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx den institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale.

Or. fr

Ændringsforslag 481
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For arealer, der er forbeholdt fælles 
anvendelse eller omfattet af andre aftaler 
om kollektiv arealforvaltning, kan 
værdien af betalingsrettigheder reguleres 
på grundlag af bedriftens areal på 
betingelse af, at parametrene for 
maksimal miljøbelastning overholdes.

Adlib Express Watermark



PE412.053v01-00 50/57 AM\739857DA.doc

DA

Or. it

Ændringsforslag 482
Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For arealer, der er forbeholdt fælles 
anvendelse eller omfattet af andre aftaler 
om kollektiv arealforvaltning, kan 
værdien af betalingsrettigheder reguleres 
på grundlag af bedriftens areal på 
betingelse af, at parametrene for 
maksimal miljøbelastning overholdes.

Or. it

Begrundelse

Der må sættes en stopper for visse særlige situationer, der er opstået i forbindelse med 
anvendelsen af visse særlige aftaler i medlemsstater, som har medført et stort antal 
betalingsrettigheder, men af ringe værdi.

Ændringsforslag483
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der har indført 
enkeltbetalingsordningen i henhold til afsnit 
III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, kan senest den 1. august 2009
beslutte at anvende enkeltbetalingsordningen 
på regionalt plan fra 2010 på de betingelser, 
som er fastsat i denne afdeling.

1. En medlemsstat, der har indført 
enkeltbetalingsordningen i henhold til afsnit 
III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, kan senest den 1. august hvert år
beslutte at anvende enkeltbetalingsordningen 
på regionalt plan fra det følgende år på de 
betingelser, som er fastsat i denne afdeling.

Or. nl
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Begrundelse

De keuze om een omslag te maken naar een regionaal model is op deze manier zeer inflexibel 
en laat weinig ruimte voor discussie en onderzoek naar de mogelijkheden en noodzaak.
Daarom het voorstel om jaarlijks te kunnen besluiten over de omslag naar een regionaal 
model.

Ændringsforslag 484
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En medlemsstat, der har indført 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
afsnit III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, kan senest den 1. august 2009
beslutte at anvende 
enkeltbetalingsordningen på regionalt plan 
fra 2010 på de betingelser, som er fastsat i 
denne afdeling.

1. En medlemsstat, der har indført 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
afsnit III, kapitel 1-4, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, kan beslutte at anvende 
enkeltbetalingsordningen på regionalt plan 
fra 2010 på de betingelser, som er fastsat i 
denne afdeling.

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne beslutte at regulere værdien af betalingsrettigheder når som 
helst, også efter den 1. august 2009.

Ændringsforslag 485
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne hører de regionale 
myndigheder og gennemfører en 
konsekvensanalyse af valget af at anvende 
enkeltbetalingsordningen på regionalt 
plan.
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Or. fr

Begrundelse

Eftersom visse europæiske regioner er inddraget i forvaltningen af den fælles 
landbrugspolitik, bør de høres, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt 
enkeltbetalingsordningen skal anvendes på regionalt plan. Der bør også gennemføres en 
konsekvensanalyse af denne nye regionale dimension.

Ændringsforslag 486
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ensures a closer focus on peripheral and permanently  disadvantaged regions.

Ændringsforslag 487
Lily Jacobs

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 bis. Medlemsstaterne følger den i stk. 1, 
2 og 3 beskrevne fremgangsmåde i 
samråd med deres regionale myndigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 488
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte at fordele højst 
50 % af det regionale loft, der fastsættes i 
henhold til artikel 47, mellem alle de 
landbrugere, hvis bedrifter ligger i den 
pågældende region, inklusive dem, der ikke 
har betalingsrettigheder.

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte at fordele højst 
30 % af det regionale loft, der fastsættes i 
henhold til artikel 47, mellem alle de 
landbrugere, hvis bedrifter ligger i den 
pågældende region, inklusive dem, der ikke 
har betalingsrettigheder.

Or. el

Ændringsforslag 489
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte at fordele højst 
50 % af det regionale loft, der fastsættes i 
henhold til artikel 47, mellem alle de 
landbrugere, hvis bedrifter ligger i den 
pågældende region, inklusive dem, der ikke 
har betalingsrettigheder.

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte at fordele højst 
50 % af det regionale loft, der fastsættes i 
henhold til artikel 47, mellem alle de 
landbrugere, hvis bedrifter ligger i den 
pågældende region, inklusive dem, der ikke 
har betalingsrettigheder. De arealer, der 
anvendes, er dem, der er anmeldt af 
landbrugeren den 15. maj 2008.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte et tidspunkt, der kan forhindre spekulationer i 
arealberegning??? 
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Ændringsforslag 490
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Retten til en afkoblet enkeltbetaling 
som følge af tobakspræmier er, når en 
medlemsstat har valgt at overføre en del 
af deres værdi til anden søjle under den 
fælles landbrugspolitik, undtaget fra 
anvendelsen af regional gennemførelse.  

Or. el

Ændringsforslag 491
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog introducere 
andre klart definerede kriterier, såsom 
kvaliteten fra producenten eller 
beskæftigelse i landbruget og/eller i 
landdistrikterne, for at garantere 
geografisk sammenhæng, mangfoldighed 
og et dynamisk miljø i landdistrikterne 
samt opretholdelse af traditionelle 
produktionsmodeller, der ikke er knyttet 
til jorden.

Or. es

Ændringsforslag 492
Salinas García, María Isabel

Forslag til forordning
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Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår
Revision af betalingsrettigheder

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstater, der anvender artikel 48 i 
denne forordning, beslutte senest den 1. 
august 2009 og i overensstemmelse med EF-
rettens generelle principper fra 2011 at 
begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i 
henhold til nærværende afdeling eller afsnit 
III, kapitel 5, afdeling 1, i forordning (EF) 
nr. 1782/2003. Med henblik herpå kan de 
gradvis ændre betalingsrettighederne i 
mindst to forudfastsatte årlige etaper og 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier. 

2. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstater, der har indført 
enkeltbetalingsordningen i henhold til afsnit 
III, kapitel 5, afdeling 1, i forordning (EF) 
nr. 1782/2003, senest den 1. august 2009 
beslutte i overensstemmelse med EF-rettens 
generelle principper fra 2010 at begynde at 
regulere værdien af de betalingsrettigheder, 
der er fastlagt i henhold til nævnte afdeling, 
ved gradvis at ændre dem i mindst tre 
forudfastsatte årlige etaper og efter objektive 
og ikkediskriminerende kriterier.
3. Betalingsrettighedernes værdi må i 
forbindelse med ingen af de årlige etaper, 
der er nævnt i stk. 1 og 2, nedsættes med 
mere end 50 % af forskellen mellem den 
oprindelige værdi og den værdi, der gælder 
efter gennemførelsen af den sidste årlige 
etape.
4. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
stk. 1, 2 og 3 på det geografiske niveau, der 
passer bedst, hvilket fastlægges efter 
objektive og ikkediskriminerende kriterier, 
som fx den institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det regionale 
landbrugspotentiale.
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Or. es

Begrundelse

Dado el esfuerzo que ha supuesto para el sector la adaptación al nuevo régimen de ayudas no 
se considera aceptable su modificación. Además la concesión de derechos diferenciada según 
la casuística de cada sector refleja las peculiaridades y condiciones específicas de cada uno 
de estos sectores por lo que no es conveniente su homogenización, pues se producirían graves 
desajustes.

Ændringsforslag 493
Katerina Batzeli

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Retten til en afkoblet enkeltbetaling 
som følge af tobakspræmier er, når en 
medlemsstat har valgt at overføre en del 
af deres værdi til anden søjle under den 
fælles landbrugspolitik, ikke genstand for 
ændringer inden for rammerne af 
regional gennemførelse.  

Or. el

Ændringsforslag 494
Giuseppe Castiglione

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstater, der anvender artikel 48 i 
denne forordning, beslutte senest den 1. 
august 2009 og i overensstemmelse med EF-
rettens generelle principper fra 2011 at 
begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold 

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstater, der anvender artikel 48 i 
denne forordning, beslutte i 
overensstemmelse med EF-rettens generelle 
principper fra 2011 at begynde at regulere 
værdien af de betalingsrettigheder, der er 
fastlagt i henhold til nærværende afdeling 
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til nærværende afdeling eller afsnit III, kapitel 
5, afdeling 1, i forordning (EF) nr. 
1782/2003. Med henblik herpå kan de gradvis 
ændre betalingsrettighederne i mindst to 
forudfastsatte årlige etaper og efter objektive 
og ikkediskriminerende kriterier. 

eller afsnit III, kapitel 5, afdeling 1, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003.  Med henblik 
herpå kan de gradvis ændre 
betalingsrettighederne i mindst to 
forudfastsatte årlige etaper og efter objektive 
og ikkediskriminerende kriterier. 

Or. it

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at påbegynde reguleringen af værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold til nærværende afdeling eller afsnit III, kapitel 
5, afdeling 1, i forordning (EF) nr. 1782/2003, når som helst, også efter den 1. august 2009.

Ændringsforslag 495
Donato Veraldi, Francesco Ferrari, Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstater, der anvender artikel 48 i 
denne forordning, beslutte senest den 1. 
august 2009 og i overensstemmelse med EF-
rettens generelle principper fra 2011 at 
begynde at regulere værdien af de 
betalingsrettigheder, der er fastlagt i henhold 
til nærværende afdeling eller afsnit III, kapitel 
5, afdeling 1, i forordning (EF) nr. 
1782/2003. Med henblik herpå kan de gradvis 
ændre betalingsrettighederne i mindst to 
forudfastsatte årlige etaper og efter objektive 
og ikkediskriminerende kriterier.

1. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstater, der anvender artikel 48 i 
denne forordning, beslutte i 
overensstemmelse med EF-rettens generelle 
principper fra 2011 at begynde at regulere 
værdien af de betalingsrettigheder, der er 
fastlagt i henhold til nærværende afdeling 
eller afsnit III, kapitel 5, afdeling  Med 
henblik herpå kan de gradvis ændre 
betalingsrettighederne i mindst to 
forudfastsatte årlige etaper og efter objektive 
og ikkediskriminerende kriterier.

Or. it
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