
PR\727224DA.doc PE407.775v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2008/0103(CNS)

25.6.2008

*
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning om fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om 
fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos



PE407.775v01-00 2/86 PR\727224DA.doc

DA

PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere
(KOM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/01032008/0103(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0306),

– der henviser til EF-traktatens artikler 36, 37 og 299, stk. 2, der danner grundlag for Rådets 
høring af Parlamentet (C6-0240/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares på en 
fast sats, samtidig med at de første 5 000 
EUR fritages for graduering.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning af 12. 
marts 2008, som blev vedtaget med et meget stort flertal.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken. 
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
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på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog uheldigvis ikke skaffes via de 
finansielle overslag for 2007-2013. Derfor 
bør en del af de finansielle midler, der 
kræves, tilvejebringes, ved at der foretages 
en gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

Or. fr

Begrundelse

Indholdet i denne betragtning genoptager i høj grad indholdet fra adskillige betragtninger, 
der er foreslået af Kommissionen, hvad angår udviklingen af landdistrikter. Man må ikke 
glemme, at i forhold til Kommissionens oprindelige finansielle overslag, er der blevet skåret 
mere end 8 milliarder i det endelige finansielle overslag for 2007-2013, selvom Parlamentet 
havde advaret om risikoen ved en sådan beskæring.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

indkomststøtte kan nås effektivt. 
Muligheden for at tilpasse sig gør det 
desuden lettere for større modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det 
synes derfor rimeligt at forvente, at 
landbrugere, der modtager store 
støttebeløb, yder et særligt bidrag til 
finansieringen af 
landdistriktsforanstaltninger, som 
hovedsageligt er lagt an på at klare nye 
udfordringer. Derfor bør der indføres en 
mekanisme, i henhold til hvilken de højeste 
betalinger nedsættes kraftigere, og hvor 
provenuet anvendes til at tackle de nye 
udfordringer i forbindelse med udviklingen 
af landdistrikterne. For at sikre, at 
mekanismen fungerer proportionalt, bør de 
yderligere nedsættelser forhøjes progressivt 
i takt med, at betalingerne stiger. Med det 
samme rimelighedsprincip for øje bør der 
sættes et loft for støttebeløbet, der tildeles 
landbruget. Dog bør dette loft kunne 
varieres alt efter antallet af ansatte.

Or. fr

Begrundelse

Der bør både sørges for, at de store modtagere yder mere end de små, og at der fastsættes en 
maksimalbegrænsning på den offentlige støtte til et landbrug. Der bør dog tages hensyn til 
antallet af ansatte for at kunne fastsætte et sådant loft.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 

(11) De beløb, der fremkommer ved de 
nedsættelser, der fastsættes i denne 
forordning, bør fordeles mellem 
medlemsstaterne på grundlag af objektive 
kriterier. Det bør dog fastsættes, at en vis 
procentdel af beløbene bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er tilvejebragt. På 



PR\727224DA.doc 9/86 PE407.775v01-00

DA

tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
yderligere gradvise nedsættelser, bør dog 
tilfalde de medlemsstater, hvor de er 
fremkommet. 

grund af de strukturtilpasninger, der følger 
af afskaffelsen af intervention for rug, bør 
der for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
maksimalbegrænsningen på støtte, bør 
dog tilfalde de medlemsstater, hvor de er 
fremkommet. 

Or. fr

Begrundelse

Hvis gradueringen, der vedrører alle medlemsstater, ligeledes skal have en redistributiv 
funktion, bør de beløb, der resulterer fra maksimalbegrænsningen af støtten, som kun 
vedrører nogle medlemsstater, afsættes til den selv samme stat, hvor man har opereret med 
denne maksimalbegrænsning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Landbrugerne i de nye medlemsstater 
får direkte betalinger via en 
indfasningsordning. For at opnå den rette 
balance mellem de politiske redskaber, 
der skal fremme bæredygtigt landbrug, og 
dem, der skal fremme udviklingen af 
landdistrikterne, bør der først anvendes 
graduering over for landbrugerne i de nye 
medlemsstater, når de direkte betalinger i 
disse medlemsstater er på højde med de 
direkte betalinger i de øvrige 
medlemsstater.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Dette ændringsforslag hører sammen med ændringsforslagene til artiklerne 7 og 10. 
Kommissionens foreslåede bestemmelser angående graduering i de nye medlemsstater vil kun 
give mening i overgangsperioden, hvis Kommissionens forslag med hensyn til 
gradueringsgraden, der skal anvendes i resten af EU, ikke bliver ændret.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag hører ligeledes sammen med ændringsforslagene til artiklerne 7 og 10.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Det er en byrde for 
medlemsstaternes myndigheder at forvalte 
små beløb. Støtteordningerne skelner ikke 
mellem de landmænd, der modtager små 
beløb, og de, der modtager større beløb, 
idet udvælgelseskriterierne samt 
administrations- og 
kontrolforanstaltningerne er identiske. 
Oprettelsen af en forenklet, frivillig 
støtteordning for landmænd, der 
modtager beløb under 500 EUR, ville 
kunne afhjælpe dette problem ved at yde 
et engangsbeløb hvert andet år til de 
landmænd, der tager del i ordningen. De 
landmænd, der modtager et større beløb, 
ville kunne deltage i ordningen på det 
vilkår, at de accepterer at modtage et 
lavere engangsbeløb. 

Or. fr

Begrundelse

Et engangsbeløb hvert år vil kunne være med til at skære kraftigt i de administrative udgifter 
samt til at simplificere systemet.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det er en byrde for medlemsstaternes 
myndigheder at forvalte små beløb. For at 
undgå en alt for stor administrativ byrde 
bør medlemsstaterne afholde sig fra at yde 
direkte betalinger, hvis beløbet er lavere 
end den gennemsnitlige EF-støtte pr. 
hektar, eller hvis det støtteberettigede 

udgår
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areal på den bedrift, som der ansøges om 
støtte til, er på under en hektar. Der bør 
fastsættes særlige bestemmelser for de 
medlemsstater, hvis bedriftsstruktur er 
meget anderledes end den gennemsnitlige 
struktur i EF. Medlemsstaterne bør under 
hensyntagen til deres landbrugsøkonomis 
særlige struktur kunne vælge, hvilket af 
de to kriterier de ønsker at gennemføre. I 
forbindelse med de særlige 
betalingsrettigheder, der er tildelt 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, er det ineffektivt at anvende det 
hektarbaserede kriterium. Over for disse 
landbrugere bør gennemsnitsstøtten 
derfor gælde som minimumsbeløb. 

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Sidste år viste forsinkelser i udbetalingerne. Landbrugere burde i det mindste blive 
kompenseret, hvis udbetalingerne er forsinkede.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der oprettet en enkeltbetalingsordning, 
der samlede de forskellige eksisterende 
støttemekanismer i en enkelt ordning med 
afkoblede direkte betalinger. Erfaringen 
med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens elementer kan forenkles til fordel for 
landbrugerne og myndighederne. Da 
enkeltbetalingsordningen i mellemtiden er 
blevet gennemført af alle de 
medlemsstater, der skulle gøre det, er en 
række bestemmelser, der havde med den 
oprindelige gennemførelse at gøre, desuden 
blevet forældede og bør derfor tilpasses. I 
den sammenhæng er der i nogle tilfælde 
blevet opdaget en omfattende 
underudnyttelse af betalingsrettigheder. 
For at undgå dette bør den oprindeligt 
fastsatte frist for at overføre uudnyttede 

(24) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der oprettet en enkeltbetalingsordning, 
der samlede de forskellige eksisterende 
støttemekanismer i en enkelt ordning med 
afkoblede direkte betalinger. Erfaringen 
med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens elementer kan forenkles til fordel for 
landbrugerne og myndighederne. Da 
enkeltbetalingsordningen i mellemtiden er 
blevet gennemført af alle de 
medlemsstater, der skulle gøre det, er en 
række bestemmelser, der havde med den 
oprindelige gennemførelse at gøre, desuden 
blevet forældede og bør derfor tilpasses. I 
den sammenhæng er der i nogle tilfælde 
blevet opdaget en omfattende 
underudnyttelse af betalingsrettigheder. 
For at undgå dette bør den forudsete frist 
for at overføre uudnyttede 
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betalingsrettigheder til den nationale 
reserve afkortes til to år i betragtning af, 
at landbrugerne allerede er fortrolige 
med, hvordan enkeltbetalingsordningen 
fungerer.

betalingsrettigheder til den nationale 
reserve fastsættes til tre år. 

Or. fr

Begrundelse

En frist på to år er for kort, og der bør vendes tilbage til den periode på tre år, som blev 
fastlagt i forordning (EF) nr. 1782/2003

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Enkeltbetalingsordningens vigtigste 
elementer bør bevares. Især bør 
fastsættelsen af nationale lofter sikre, at 
støtten og rettighederne som helhed kan 
holdes på et niveau, der ikke overstiger de 
nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også have en
national reserve, der kan bruges til at gøre 
det lettere for nye landbrugere at komme 
med i ordningen eller til at tilgodese 
særlige behov i bestemte områder. Der bør 
fastsættes regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder for at 
undgå, at der i spekulationsøjemed sker 
overdragelser og akkumulering af 
betalingsrettigheder uden tilsvarende 
landbrugsgrundlag. 

(25) Enkeltbetalingsordningens vigtigste 
elementer bør bevares. Især bør 
fastsættelsen af nationale lofter sikre, at 
støtten og rettighederne som helhed kan 
holdes på et niveau, der ikke overstiger de 
nuværende budgetgrænser. I det tilfælde, 
at der hos en medlemsstat er en forskel 
mellem det faktisk brugte beløb og det 
nationale loft efter et givet budgetår, vil 
forskellen blive givet tilbage til den 
nationale reserve. Medlemsstaterne bør 
have denne reserve, der kan bruges til at 
gøre det lettere for nye landbrugere, unge, 
familieejede virksomheder eller 
prioriterede landmænd at komme med i 
ordningen eller til at tilgodese særlige 
behov i bestemte områder. Der bør 
fastsættes regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder for at 
undgå, at der i spekulationsøjemed sker 
overdragelser og akkumulering af 
betalingsrettigheder uden tilsvarende 
landbrugsgrundlag. 

Or. fr
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives mere fleksibilitet.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives mere fleksibilitet.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Dyreproduktionerne og kvægsektoren i særdeleshed er i betydelige vanskeligheder. Følgelig 
bør støtten til ikke kun ammekøer men også til kalveslagtning fastholdes.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde. 
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 

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

landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. 

Or. fr

Begrundelse

Der er grund til at forhøje medlemsstaternes loft til 15 %. Dog virker det fordelagtigt, at kun 
10 % bruges til at hjælpe på problemer såsom forbedring af kvalitet og formindskelse af 
konsekvenserne ved afbrydelse af støtte i visse skrøbelige sektorer, og at 5 % bruges til 
afgrødeforsikring, professionelle organisationer og gensidige fonde for at sikre en passende 
støtte til disse tre forhold.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) I betragtning af den tiltagende 
betydning, som effektiv risikostyring har 
fået, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at bruge op til yderligere 5 % af deres 
loft for at bidrage finansielt til de 
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præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre-  eller plantesygdomme.

Or. fr

Begrundelse

Der bør sikres en passende støtte til disse to forhold, som er nødvendige for at afværge den 
ustabilitet, der kan påvirke landbrugsmarkederne.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) De medlemsstater, der ikke ønsker 
at bruge hele eller dele af denne 
specifikke støtte, bør tillades at anvende 
det resulterede beløb til styrkelse af 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne. Da de beløb, der 
forbliver under første støttepille, dog skal 
dækkes fuldstændig af Fællesskabets 
budget, bør disse beløb kunne overføres til 
den anden støttepille uden national 
medfinansiering. 

Or. fr

Begrundelse

Der er mere og mere grund til at bryde med tanken om første og anden støttepille. Den ene 
skal ikke svækkes for at styrke den anden, men snarere skal pengene bruges der, hvor de gør 
mest nytte. Derfor bør de medlemsstater, der ikke ønsker at bruge hele eller dele af beløbet, 
der resulterer fra artiklerne 68 og 68a, gives mulighed for at styrke deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne, men uden at der er tale om medfinansiering.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Tørret foder er omfattet af fælles markedsordninger for landbrug, der er genstand for en 
vurdering, hvis resultater endnu ikke er fremkommet. Derudover kan fjernelsen af koblet 
støtte til proteinafgrøder risikere at reducere antallet af dyrkede områder. Disse to 
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afskaffelser ville være skadelige for dyreproduktionssektoren, idet de ville kunne føre en 
svækkelse af proteinbeholdningen i dyrefoder med sig.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) støtteordninger for landbrugere, som 
producerer ris, kartofler til 
stivelsesfremstilling, bomuld, sukker, frugt 
og grøntsager, fårekød og gedekød og 
oksekød

d) støtteordninger for landbrugere, som 
producerer ris, proteinafgrøder, kartofler 
til stivelsesfremstilling, bomuld, sukker, 
frugt og grøntsager, tobak, fårekød og 
gedekød og oksekød

Or. fr
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2, litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ”landbruger besiddende 
betalingsrettigheder” betyder en 
landmand, der er blevet tildelt eller for 
bestandigt har fået overdraget 
betalingsrettigheder; 

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2, litra a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) “større modtager” betyder en fysisk 
eller juridisk  person, der modtager mere 
end 500.000 EUR i betaling som 
omhandlet i bilag I;

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2, litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) “region” en medlemsstat, en region 
beliggende i en medlemsstat eller et 
geografisk område beliggende i en 
medlemsstat, der viser specifikke 
karakteristika og/eller strukturelle 
handikaps, alt efter hvad den givne 
medlemsstat vælger;
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Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5, stk. 1, litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) arbejdspladssikkerhed,

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse, der allerede optrådte i Kommissionens reformforslag i 2003, bør 
genetableres.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, især arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumskrav for god landbrugs- og 
miljømæssig stand på grundlag af de 
rammer, der er opstillet i bilag III, idet der 
tages hensyn til de pågældende områders 
særlige karakteristika, herunder jordbunds-
og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, især arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumskrav for god landbrugs- og 
miljømæssig stand på grundlag af de 
rammer, der er opstillet i bilag III, og/eller 
andre normer inden for deres egne 
områder, idet der tages hensyn til de 
pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

Or. fr
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Begrundelse

Medlemsstaternes valg bør ikke begrænses til de normer, der er opstillet i bilag III, men de 
bør gives mulighed for også at tage særegenheder fra deres egne landbrug i betragtning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning af 12. 
marts 2008, som blev vedtaget med et meget stort flertal.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning af 12. 
marts 2008, som blev vedtaget med et meget stort flertal.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning af 12. 
marts 2008, som blev vedtaget med et meget stort flertal.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 1, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genoptager bestemmelsen i Europa-Parlamentets beslutning af 12. 
marts 2008, som blev vedtaget med et meget stort flertal.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra –a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) beløb på mellem 10.000 EUR og 
99.999 EUR med 1 procentpoint

Or. fr
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Begrundelse

I Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts foreslog Parlamentet, med overvældende 
flertal, en gradvis nedsættelse med en præcis angivelse af tærsklerne. Disse bør anvendes her.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beløb på mellem 100 000 EUR og 
199 999 EUR med 3 procentpoint

a) beløb på mellem 100 000 EUR og 
199 999 EUR med 2 procentpoint

Or. fr

Begrundelse

I Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts foreslog Parlamentet, med overvældende 
flertal, en gradvis nedsættelse med en præcis angivelse af tærsklerne. Disse bør anvendes her.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beløb på mellem 200 000 EUR og 
299 999 EUR med 6 procentpoint

b) beløb på mellem 200 000 EUR og 
299 999 EUR med 3 procentpoint

Or. fr

Begrundelse

I Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts foreslog Parlamentet, med overvældende 
flertal, en gradvis nedsættelse med en præcis angivelse af tærsklerne. Disse bør anvendes her.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beløb på mellem 300 000 EUR og 
derover med 9 procentpoint.

c) beløb på mellem 300 000 EUR og 
derover med 4 procentpoint.

Or. fr

Begrundelse

I Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts foreslog Parlamentet, med overvældende 
flertal, en gradvis nedsættelse med en præcis angivelse af tærsklerne. Disse bør anvendes her.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Maksimalbeløbet, der fastsættes i bilag 
I, er fastsat til 500.000 EUR pr. landbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Som afvigelse fra stk. 2a kan en 
medlemsstat i et givet kalenderår beslutte 
at forhøje dette loft med lønomkostninger 
til medarbejdere, der hører under 
socialforsorgen, i løbet af det omtalte år.

Or. fr
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Begrundelse

Hvis der skal fastsættes et loft for støtten pr. landbrug, skal beskæftigelsesfaktoren tages i 
betragtning.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 2, indledende afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beløb, der svarer til nedsættelsen på 5 
procentpoint, fordeles mellem de 
pågældende medlemsstater efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, på 
grundlag af følgende kriterier:

De beløb, der fremkommer efter 
anvendelsen af gradueringen, fordeles 
mellem de pågældende medlemsstater efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, på 
grundlag af følgende kriterier:

Or. fr

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det tilbageværende beløb, der følger af 
anvendelsen af artikel 7, stk. 1, og de 

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

overensstemmelse med artikel 69, stk. 5a, i 
forordning (EF) nr. 1698/2005.

Or. fr

Begrundelse

Disse beløb skal prioriteres til finansiering af foranstaltninger knyttet til de nye udfordringer.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 9, stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De beløb, der følger af anvendelsen af 
artikel 7, stk. 2a, tildeles efter proceduren 
i artikel 128, stk. 2, den medlemsstat, hvor 
de pågældende beløb er opstået.

Or. fr

Begrundelse

De beløb, der følger af indførelsen af et loft, skal anvendes i den medlemsstat, hvor de er 
opstået.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 7 gælder kun for landbrugerne i 
en ny medlemsstat i et givet kalenderår, 
hvis de direkte betalinger, som gælder i 
den pågældende medlemsstat for det 
pågældende kalenderår ifølge artikel 110, 

De beløb, der følger af anvendelsen af 
artikel 68b, tildeles efter proceduren i 
artikel 128, stk. 2, den nye medlemsstat, 
hvor de pågældende beløb er fremkommet. 
De skal anvendes i overensstemmelse med 
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mindst er på niveau med de direkte 
betalinger i de medlemsstater, der ikke er 
nye medlemsstater, idet der tages hensyn 
til eventuelle nedsættelser i henhold til 
artikel 7, stk. 1.

artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 
1698/2005.

2. Hvis artikel 7 gælder for landbrugerne 
i en ny medlemsstat, begrænses den 
procentdel, der skal anvendes i henhold til 
artikel 7, stk. 1, til forskellen mellem 
niveauet for de direkte betalinger, der 
gælder for medlemsstaten ifølge artikel 
110, og niveauet i de medlemsstater, der 
ikke er nye medlemsstater, idet der tages 
hensyn til eventuelle nedsættelser i 
henhold til artikel 7, stk. 1.
3. Anvendes der nedsættelser i henhold til 
artikel 7 over for landbrugerne i en ny 
medlemsstat, må der ikke ydes 
supplerende nationale direkte betalinger, 
jf. artikel 120, til de pågældende 
landbrugere. 
4. De beløb, der følger af anvendelsen af 
artikel 7, stk. 1 og 2, tildeles efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, den nye 
medlemsstat, hvor de pågældende beløb er 
fremkommet. De skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 69, stk. 5a, i 
forordning (EF) nr. 1698/2005.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til dem, der relaterer til artikel 7, stk. 1: De af 
Kommissionen her foreslåede bestemmelser om modulation i de nye medlemsstater vil kun 
give mening under overgangsperioden, hvis Kommissionens forslag om modulationsniveauet 
til anvendelse i det resterende EU ikke ændres. Endvidere skal de nye medlemsstater, som 
ikke ønsker at anvende alle eller visse af mulighederne, jævnfør artikel 68 og 68a, kunne 
allokere de heraf følgende beløb til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne uden 
støtte.
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Ændringsforslag 43

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 ved 
overtrædelse af kapitel 1, krediteres EGFL. 
Medlemsstaterne kan tilbageholde 50 % af 
disse beløb. De beløb, der følger af denne 
metode, skal allokeres til den nationale 
reserve.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal tilskyndes til at overvåge, at foranstaltningerne vedrørende miljøvenligt 
landbrug efterleves. De generhvervede beløb bør ikke anvendes i andre sektorer end 
landbrugssektoren.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 28, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af andre 
EF-støtteordninger eller nationale 
støtteordninger end de i bilag VI anførte 
kan medlemsstaterne i deres forvaltnings-
og kontrolprocedurer indbygge en eller 
flere af det integrerede systems 
komponenter.

2. Med henblik på anvendelsen af andre 
EF-støtteordninger eller nationale 
støtteordninger end de i bilag VI anførte 
kan medlemsstaterne i deres forvaltnings-
og kontrolprocedurer indbygge en eller 
flere af det integrerede systems 
komponenter.

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig om at rette en fejl i Kommissionens tekst.
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Kapitel 5 - artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Forenklet ordning

1. Medlemsstater kan etablere en 
forenklet ordning. Deltagelse i denne 
ordning skal være valgfri og kun ved 
udtrykkelig anmodning fra ansøgeren.
2. Ansøgere skal have adgang til 
ordningen, hvis de i løbet af hvert af de 
tre år forinden ansøgningsåret har 
modtaget mindst én form for støtte i 
henhold til bilag I.
3. Det beløb, som landbrugeren kan 
modtage under ordningen, skal være 
større end de to følgende beløb:
a) gennemsnittet af de beløb, der blev 
modtaget i løbet af året forinden 
ansøgningsåret.
b) summen af de beløb, der blev modtaget 
i løbet af året forinden ansøgningsåret.
4. De i stk. 3 henviste beløb må ikke 
overstige EUR 500.
Beløbet til forfald under den forenklede 
ordning skal betales som et fast beløb 
hvert andet år med start fra året, hvor 
ansøgningen om deltagelse i ordningen 
blev indgivet. Beløbet må ikke overstige 
EUR 1000. 
Ansøgere, der måtte være berettiget til et 
større beløb under 
enkeltbetalingsordningen eller andre 
støtteordninger i henhold til bilag I, kan 
anmode om deltagelse i den forenklede 
ordning, hvis de accepterer at modtage et 
fast beløb hvert andet år, som ikke 
overstiger loftet.
Beløbsmodtagere under den forenklede 
ordning kan forlade ordningen i henhold 
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til bestemmelserne i 
[gennemførelsesforordning].
5. Den forenklede ordning kan 
administreres af erhvervsorganisationer, 
producentorganisationer, 
landbrugssammenslutninger og/eller 
andre private organisationer, såfremt de 
er godkendt af den pågældende 
medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

En forenklet ordning baseret på en fast betaling hvert andet år vil nedsætte de administrative 
omkostninger til betaling af EF-støtte og samtidig ikke udelukke mindre beløbsmodtager.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 30, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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. fr
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Begrundelse

Med hensyn til betalingsloft foreslås en forenklet ordning i ændringsforslaget til artikel 29. 
Med hensyn til det maksimale støtteberettigede område bør den nuværende ordning stadig 
være gældende.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 30, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan på en objektiv og 
ikkediskriminerende 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, der 
ikke har til hovedformål at producere, avle 
eller dyrke landbrugsprodukter, herunder 
høstning, malkning, avl og dyrehold til
landbrugsmæssige formål.

Or. fr

Begrundelse

Betalingen af støtte til beløbsmodtagere, hvis aktiviteter kun er svagt relateret til produktivt 
landbrug, bør begrænses til et minimum.

Ændringsforslag 48

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 dag-til-dag renter 
af beløbet til forfald fra 1. marts i det 
efterfølgende kalenderår.

Or. en
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Begrundelse

Erfaringer gjort i det seneste kalenderår har vist forsinkede betalinger. Landbrugere bør som 
et minimum modtage kompensation, hvis betalinerne er forsinkede.

Ændringsforslag 49

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 ikke fuld betaling i form 
af et maksimum af de to periodiske 
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. Den første periodiske betaling, som 
består af maksimalt 50 % af den anslåede
samlede betaling til forfald, kan ske inden 
den endelige kontrol.

Or. en

Begrundelse

Princippet for støtteberettigelse efter kontrollen giver kun mening. Koncipisten ønsker dog en 
delvis forudbetaling.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører eventuelle særlige 
bestemmelser i de enkelte støtteordninger, 
foretages der ingen betaling til modtagere, 
om hvem det konstateres, at de kunstigt har 
skabt betingelser for at modtage sådanne 
betalinger for at få en fordel i strid med den 
pågældende støtteordnings mål.

Uden at det berører eventuelle særlige 
bestemmelser i de enkelte støtteordninger, 
foretages der ingen betaling til modtagere, 
om hvem det konstateres, at de kunstigt har 
skabt betingelser for at modtage sådanne 
betalinger for at undgå nedsættelser i 
henhold til artikel 7 for at få en fordel i 
strid med den pågældende støtteordnings 
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mål.

Or. fr

Begrundelse

Forsøg på at omgå modulation skal ligeledes straffes.

Ændringsforslag 51

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 og 
budgetsituationen.

De støtteordninger, der er nævnt i bilag I, 
anvendes uden at foregribe en eventuel 
revision, der i henhold til procedurerne i 
traktaten kan foretages på baggrund af den 
økonomiske udvikling og 
budgetsituationen.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen bør ikke have eneret på at ændre reglerne efter eget forgodtbefindende.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 34, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.Ved landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, forstås i dette afsnit 
landbrugere, der har fået 
betalingsrettigheder tildelt eller endeligt 
overdraget.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Denne definition optræder nu i artikel 2, som indeholder alle de nødvendige definitioner for 
at opnå en korrekt forståelse af forordningen.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 37, første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsrettighederne pr. hektar ændres 
ikke, medmindre andet fastsættes.

1. Betalingsrettighederne pr. hektar ændres 
ikke, medmindre andet fastsættes.

Or. fr

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 37, andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter efter proceduren 
i artikel 128, stk. 2, 
gennemførelsesbestemmelser for ændring 
af betalingsrettigheder, især i forbindelse 
med dele af rettigheder.

2. Hvis en landbruger, der er blevet tildelt 
en direkte betaling under 
referenceperioden, ændrer sin retslige 
status eller betegnelse i denne periode 
eller ikke senere end den 31. december i 
året forinden ansøgningsåret for 
enkeltbetalingsordningen, skal han have 
adgang til enkeltbetalingsordningen 
under de samme vilkår som den 
landbruger, der oprindeligt 
administrerede bedriften.
3. Hvis der sker sammenlægninger under 
referenceperioden eller ikke senere end 
den 31. december i året forinden 
ansøgningsåret for 
enkeltbetalingsordningen, skal 
landbrugeren, der administrerer den nye 
bedrift, have adgang til 
enkeltbetalingsordningen under de 
samme vilkår som landbrugerne, der 
oprindeligt administrerede bedrifterne.
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Hvis der sker opdelinger under 
referenceperioden eller ikke senere end 
den 31. december i året forinden 
ansøgningsåret for 
enkeltbetalingsordningen, skal 
landbrugerne, der administrer bedriften, 
have adgang, pro rata, til 
enkeltbetalingsordningen under de 
samme vilkår som den landbruger, der 
oprindeligt administrerede bedriften.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag genetablerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1782/2003, som 
fremstår mere klart og præcist.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 41, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den enkelte medlemsstat foretager om 
nødvendigt en lineær nedsættelse af 
rettighedernes værdi for at sikre, at dens 
loft overholdes.

2. Den enkelte medlemsstat foretager om 
nødvendigt en lineær procentvis
nedsættelse af rettighedernes værdi for at 
sikre, at dens loft overholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 42, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne arbejder med en 
national reserve, der omfatter forskellen 
mellem det loft, der er fastsat i bilag VIII, 
og summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder.

1. Medlemsstaterne arbejder med en 
national reserve, der omfatter forskellen 
mellem det loft, der er fastsat i bilag VIII, 
og summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, som muligvis er 
forøget af beløbene, der følger af 
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anvendelsen af artikel 27.

Or. fr

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 42, stk. 1, første afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det i en medlemsstat ved 
afslutningen af et budgetår står klart, at 
de samlede betalingsrettigheder, der i 
realiteten tildeles, er lavere end det 
nationale loft i henhold til bilag VIII, skal 
differencen allokeres til den nationale 
reserve.

Or. fr

Begrundelse

I øjeblikket tilfalder midler, som ikke udbetales, medlemsstaten og kan anvendes til formål, 
der ikke er relateret til landbrug. Midler, der oprindeligt var øremærket til 
landbrugssektoren, bør i realiteten netop anvendes i denne sektor.

Ændringsforslag 58

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 tildeling efter 
objektive kriterier af betalingsrettigheder 
til landbrugere, der udøver
landbrugsvirksomhed, således at der sikres 
ligebehandling af landbrugerne og undgås 
markeds- og konkurrenceforvridning. 
Medlemsstater kan give særlig forrang til 
nye, unge landbrugere, familiebedrifter 
eller andre landbrugere med fortrinsret. 
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Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag erstatter hovedsageligt det kriterium fremsat af Kommissionen i 
dennes artikel 95 (National reserve til præmierettigheder).

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 42, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der ikke anvender 
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.

3. Medlemsstater 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.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.

Ændringsforslag 60

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

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

Or. fr

Begrundelse

Fristen på to år er for kort. I 2003 foreslog Kommissionen fem år, hvilket var for lang tid, og 
der blev til sidst valgt en frist på tre år. Denne frist, som er indeholdt i forordning (EF) nr. 
1782/2003, bør derfor genindføres.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 46, første afsnit

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 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 efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 46, andet afsnit

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 
gennemførelsen af den sidste årlige etape.

Betalingsrettighedernes værdi må ikke 
overstige 50 % af forskellen mellem den 
oprindelige værdi og dennes sidste værdi.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 46, tredje afsnit

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.

2. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
ændringen af betalingsrettighederne på 
det geografiske niveau, der passer bedst, 
hvilket fastlægges efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier, som fx den 
institutionelle eller administrative struktur,
det regionale landbrugspotentiale og/eller 
de specifikke strukturelle ulemper, der 
måtte være til stede i et givet geografisk 
område.

Or. fr
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 47, stk. 2, første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne definerer regionerne 
efter objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, som fx deres institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale og/eller de 
specifikke strukturelle ulemper, der måtte 
være tilstede i et givet geografisk område.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 48, stk. 2, første afsnit a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater 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.

Or. fr

Begrundelse

Det skal være muligt at tage hensyn til beskæftigelse samt andre faktorer i henhold til punkt 6 
i bilag 2 til afgørelse 1994/800 om ordningen af markederne for landbrugsvarer.
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Ændringsforslag 66

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 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 efter 
objektive og ikkediskriminerende kriterier.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 49, stk. 2, første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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 efter objektive og 
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årlige etaper og efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier.

ikkediskriminerende kriterier.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 49, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

3. Betalingsrettighedernes værdi i henhold 
til stk. 1 og 2 må ikke nedsættes med mere 
end 50 % af forskellen mellem den 
oprindelige værdi og dennes sidste værdi.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 49, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

4. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
ændringen af betalingsrettighederne på 
det geografiske niveau, der passer bedst, 
hvilket fastlægges efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som fx den 
institutionelle eller administrative struktur,
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regionale landbrugspotentiale. det regionale landbrugspotentiale og/eller 
de specifikke strukturelle ulemper, der 
måtte være tilstede i et givet geografisk 
område.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstater bør tildeles større spillerum til at implementere ordningen i henhold til egne 
krav.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 54, første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde op til 
50 % af den del af de nationale lofter, jf. 
artikel 41, der svarer til de betalinger for 
får og geder, som er nævnt i bilag VI til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
foretager en årlig supplerende betaling til 
landbrugerne.

Medlemsstaterne kan tilbageholde op til 
100 % af den del af de nationale lofter, jf. 
artikel 41, der svarer til de betalinger for 
får og geder, som er nævnt i bilag VI til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
foretager en årlig supplerende betaling til 
landbrugerne.

Or. fr

Begrundelse

Sektoren for får/lam og geder står over for en krise uden fortilfælde af samme grad. Der 
kræves derfor et kraftigt indgreb for at opnå overensstemmelse med de tiltag, der blev tilbudt 
i forbindelse med problemer med ammekøer. Dette ændringsforslag stemmer endvidere 
overens med Parlamentets beslutning af 19. juni 2008 om fremtiden for sektoren for får/lam 
og geder.
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Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 55, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der i henhold til artikel 
68, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EF) 
nr. 1782/2003 helt eller delvis har 
tilbageholdt den del af de nationale lofter, 
jf. artikel 41 i nærværende forordning, der 
svarer til den ammekopræmie, som er 
nævnt i bilag VI til forordning (EF) nr. 
1782/2003, foretager en årlig supplerende 
betaling til landbrugerne.

1. Medlemsstater, der:

a) i henhold til artikel 68, stk. 2, litra a), nr. 
i), i forordning (EF) nr. 1782/2003 helt 
eller delvis har tilbageholdt den del af de 
nationale lofter, jf. artikel 41 i nærværende 
forordning, der svarer til den 
ammekopræmie, som er nævnt i bilag VI 
til forordning (EF) nr. 1782/2003, foretager 
en årlig supplerende betaling til 
landbrugerne.

Den supplerende betaling ydes for at 
opretholde ammekohold på de betingelser, 
der er fastsat i afsnit, IV, kapitel 1, afdeling 
8, i nærværende forordning, inden for det 
loft, som fastsættes i henhold til artikel 53, 
stk. 2.

Den supplerende betaling ydes for at 
opretholde ammekohold på de betingelser, 
der er fastsat i afsnit, IV, kapitel 1, afdeling 
8, i nærværende forordning, inden for det 
loft, som fastsættes i henhold til artikel 53, 
stk. 2.

b) i henhold til artikel 68, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003 helt eller 
delvis har tilbageholdt den del af de 
nationale lofter, jf. artikel 41 i 
nærværende forordning, der svarer til den 
slagtepræmie for kalve, som er nævnt i 
bilag VI til forordning (EF) nr. 
1782/2003, foretager en årlig supplerende 
betaling til landbrugerne.
Den supplerende betaling ydes for at 
slagte kalve på de betingelser, der er 
fastsat i afsnit, IV, kapitel 1, afdeling 8, i 
nærværende forordning, inden for det 
loft, som fastsættes i henhold til artikel 53, 
stk. 2.
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Or. fr

Begrundelse

Som med ammekopræmien bør der opretholdes en sammenhæng til slagtepræmien for kalve, 
da denne sektor i modsat fald vil blive alvorlig truet.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 55, stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2010 og 2011 kan medlemsstater, der i 
henhold til artikel 68, stk. 1, artikel 68, stk. 
2, litra a), nr. ii), eller artikel 68, stk. 2, litra 
b), i forordning (EF) nr. 1782/2003 helt 
eller delvis har tilbageholdt den del af de 
nationale lofter, jf. artikel 41 i nærværende 
forordning, der svarer til slagtepræmien 
for kalve slagtepræmien for andre dyr end 
kalve eller den særlige handyrspræmie, 
foretage en supplerende betaling til 
landbrugerne. De supplerende betalinger 
ydes ved slagtning af kalve, slagtning af 
andet kvæg end kalve og for at holde 
handyr på de betingelser, der er fastsat i 
afsnit IV, kapitel 1, afdeling 8. Den 
supplerende betaling udgør 50 % af det 
niveau, der gælder ifølge artikel 68 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
foretages inden for det loft, der fastsættes i 
henhold til artikel 53, stk. 2, i nærværende 
forordning.

2. I 2010 og 2011 kan medlemsstater, der i 
henhold til artikel 68, stk. 1, artikel 68, stk. 
2, litra a), nr. ii), eller artikel 68, stk. 2, litra 
b), i forordning (EF) nr. 1782/2003 helt 
eller delvis har tilbageholdt den del af de 
nationale lofter, jf. artikel 41 i nærværende 
forordning, der svarer til slagtepræmien for 
andre dyr end kalve eller den særlige 
handyrspræmie, foretage en supplerende 
betaling til landbrugerne. De supplerende 
betalinger ydes ved slagtning af andet 
kvæg end kalve og for at holde handyr på 
de betingelser, der er fastsat i afsnit IV, 
kapitel 1, afdeling 8. Den supplerende 
betaling udgør 50 % af det niveau, der 
gælder ifølge artikel 68 i forordning (EF) 
nr. 1782/2003, og foretages inden for det 
loft, der fastsættes i henhold til artikel 53, 
stk. 2, i nærværende forordning.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en logisk konsekvens af det forrige ændringsforslag.
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 59, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nye medlemsstater foretager en 
lineær procentuel nedsættelse af deres 
nationale loft for at oprette en national 
reserve. 

1. De nye medlemsstater foretager en 
lineær procentuel nedsættelse af deres 
nationale loft for at oprette en national 
reserve, som muligvis er forøget af 
beløbene, der følger af anvendelsen af 
artikel 27.. 

Or. fr

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 59, stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det første år, enkeltbetalingsordningen 
anvendes, kan de nye medlemsstater 
anvende den nationale reserve til efter 
objektive og ikkediskriminerende kriterier 
at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere inden for specifikke sektorer, 
der befinder sig i en særlig situation som 
følge af overgangen til 
enkeltbetalingsordningen, på en sådan 
måde, at der sikres ligebehandling af 
landbrugerne og undgås forvridning af 
markeds- og konkurrencevilkårene.

3. Det første år, enkeltbetalingsordningen 
anvendes, kan de nye medlemsstater 
anvende den nationale reserve til efter 
objektive og ikkediskriminerende kriterier 
at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere inden for specifikke sektorer, 
der befinder sig i en særlig situation som 
følge af overgangen til 
enkeltbetalingsordningen, på en sådan 
måde, at der sikres ligebehandling af 
landbrugerne og undgås forvridning af 
markeds- og konkurrencevilkårene. 
Medlemsstater kan give særlig forrang til 
nye, unge landbrugere, familiebedrifter 
eller andre landbrugere med fortrinsret.

Or. fr
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 59, stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De nye medlemsstater kan anvende den 
nationale reserve til efter objektive kriterier 
at tildele rettigheder til 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, på en sådan 
måde, at der sikres ligebehandling af 
landbrugerne og undgås forvridning af 
markeds- og konkurrencevilkårene.

5. De nye medlemsstater kan anvende den 
nationale reserve til efter objektive kriterier 
at tildele rettigheder til 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, på en sådan 
måde, at der sikres ligebehandling af 
landbrugerne og undgås forvridning af 
markeds- og konkurrencevilkårene. 
Medlemsstater kan give særlig forrang til 
nye, unge landbrugere, familiebedrifter 
eller andre landbrugere med fortrinsret.

Or. fr

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 65, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De beløb, der er nævnt i bilag XI, og 
som var til rådighed til koblet støtte i 
henhold til de ordninger, som er nævnt i 
punkt I i bilag X, fordeler medlemsstaterne 
blandt landbrugerne i de pågældende 
sektorer efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier, idet de især 
tager hensyn til den støtte, som disse 
landbrugere enten direkte eller indirekte 
har modtaget i henhold til de pågældende 
støtteordninger i et eller flere år i perioden 
2005 til 2008.

1. De beløb, der er nævnt i bilag XI, og 
som var til rådighed til koblet støtte i 
henhold til de ordninger, som er nævnt i 
punkt I i bilag X, fordeler medlemsstaterne 
fortrinsvis blandt landbrugerne i de 
pågældende sektorer efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier, idet de især 
tager hensyn til den støtte, som disse 
landbrugere enten direkte eller indirekte 
har modtaget i henhold til de pågældende 
støtteordninger i et eller flere år i perioden 
2005 til 2008.
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Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal tildeles et vist råderum, da det kan være vanskeligt at foretage sådanne 
overførsler præcist ned til sidste euro.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 66, første afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beløb, der var til rådighed til koblet 
støtte i henhold til de ordninger, som er 
nævnt i punkt II i bilag X, fordeler 
medlemsstaterne blandt landbrugerne i de 
pågældende sektorer i forhold til den støtte, 
som disse landbrugere modtog i henhold til 
de pågældende støtteordninger i perioden 
2000 til 2002. Medlemsstaterne kan dog 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier vælge en senere repræsentativ 
periode.

De beløb, der var til rådighed til koblet 
støtte i henhold til de ordninger, som er 
nævnt i punkt II i bilag X, fordeler 
medlemsstaterne fortrinsvis blandt 
landbrugerne i de pågældende sektorer i 
forhold til den støtte, som disse 
landbrugere modtog i henhold til de 
pågældende støtteordninger i perioden 
2000 til 2002. Medlemsstaterne kan dog 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier vælge en senere repræsentativ 
periode.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal tildeles et vist råderum, da det kan være vanskeligt at foretage sådanne 
overførsler præcist ned til sidste euro.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Kapitel 5 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SÆRLIG STØTTE SÆRLIGE STØTTEUDBETALINGER

Or. fr
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Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 68 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Almindelige regler Supplerende betalinger

Or. fr

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 1, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til at overvinde særlige ulemper for 
landbrugere, der producerer mælk, 
oksekød, fåre- og gedekød og ris i 
økonomisk sårbare eller miljømæssigt 
følsomme områder

b) til at overvinde særlige ulemper for 
landbrugere, der producerer mælk og ris i 
økonomisk sårbare eller miljømæssigt 
følsomme områder samt producenter af 
okse- og kalvekød, fåre- og gedekød.

Or. fr

Begrundelse

Den områdebestemte tilgang bør ikke anvendes, da disse sektorer for opdræt af husdyr står 
over for en alvorlig krise, som ikke blot er begrænset til visse områder. Med hensyn til 
sektoren for får/lam og geder er denne tilgang endvidere i overensstemmelse med den af 
Parlamentet fremsatte beslutning af 19. juni 2008 om fremtiden for sektoren for får/lam og 
geder. 

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 1, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 

c) i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
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udviklingsprogrammer, for at undgå, at 
jorden bliver opgivet, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

udviklingsprogrammer, for at undgå, at 
jorden bliver opgivet, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder; der kan 
gives særlig forrang til nye, unge 
landbrugere, familiebedrifter eller andre 
landbrugere med fortrinsret.

Or. fr

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 1, litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) til tilføjelse af hektar til ordningen for 
hvilke, der ikke eksisterer 
betalingsrettigheder,

Or. fr

Begrundelse

Visse medlemsstater kan beslutte at tage hensyn til land, som er tiltænkt produktion af frugt 
og grøntsager.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 1, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i form af bidrag til 
afgrødeforsikringspræmier, jf. artikel 69

udgår

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er selvfølgelig ikke at slette denne bestemmelse, men i 
stedet at flytte den til en mere specifik bestemmelse, så den nyder godt af den tilstrækkelige 
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støtte og kan udvikles under den fælles ordning af markederne for landbrugsvarer.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 1, litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gensidige fonde i forbindelse med dyre-
og plantesygdomme, jf. artikel 70.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Formålet med denne ændring er naturligvis ikke at fjerne denne bestemmelse, men i stedet at 
flytte den, sammen med bestemmelsen om afgrødeforsikring, til en særskilt artikel, så den 
opnår passende støtte og kan udvikles under den fælles ordning af markederne for 
landbrugsvarer. 

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 3, indledende afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, litra 
b), må kun ydes:

Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, litra 
b), må kun ydes i det omfang, det er 
nødvendigt for at skabe et incitament til at 
opretholde de nuværende 
produktionsniveauer.

Or. fr

Begrundelse

Hensigten skal være at støtte sektorer, der er i vanskeligheder, ikke at tilbyde dem muligheder 
for at øge produktionen.
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Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 3, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis enkeltbetalingsordningen er 
gennemført fuldstændigt i den 
pågældende sektor i henhold til artikel 54, 
55 og 71.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det bør være muligt at kombinere flere foranstaltninger for at sikre overlevelsen af sektorer, 
der er i vanskeligheder.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 3, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i det omfang, det er nødvendigt for at 
skabe et incitament til at bevare det 
nuværende produktionsniveau.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne tekst er blot blevet flyttet til det indledende afsnit af dette stykke.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, 
litra a), b) og e), må højst udgøre 2,5 % af 

Støtten til foranstaltningerne i stk. 1, litra
(a) og (b) må højst udgøre en procentdel i 
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de nationale lofter, jf. artikel 41. 
Medlemsstaterne kan fastsætte et 
maksimum for hver foranstaltning.

overensstemmelse med Rådets afgørelse 
94/800/EF af 22. december 1994 om 
konklusionen på Fællesskabets vegne, 
med hensyn til sager inden for dets 
kompetence, af aftalerne opnået i 
Uruguay-rundens multilaterale 
forhandlinger (1986-1994)1 (EFT L 336 
af 23.12.1994). Medlemsstaterne kan
fastsætte et maksimum for hver 
foranstaltning.
__________
1 EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

Tallet, der er angivet af Kommissionen, er fuldstændigt kunstigt og kan under alle 
omstændigheder kun gyldigt fastsættes på grundlag af en endelig aftale om 
lovgivningsforslaget. Det eneste, der kan siges med sikkerhed, er at støtten skal svare til de 
tiltag, Fællesskabet har fastlagt i Uruguay-rundens multilaterale handelsmæssige 
forhandlinger, specielt hvad angår den blå boks og 'de minimis'-klausulen.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 5, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i stk. 1, litra a) og d), ydes som årlige 
supplerende betalinger,

a) i stk. 1, litra a), ydes som årlige
supplerende betalinger,

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslaget til Artikel 68(1)(d).
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Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 5, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i stk. 1, litra e), ydes som godtgørelser, 
jf. artikel 70.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslaget til Artikel 68(1)(e).

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingsrettigheder med forhøjet 
enhedsværdig og supplerende 
betalingsrettigheder, jf. stk. 5, litra c), må 
kun overdrages, hvis der sammen med 
rettighederne overdrages et tilsvarende 
antal hektar.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Da alle begrænsninger forbundet med det fælles betalingssystem er blevet fjernet, er der 
ingen grund til at genindføre dem her ved at tilføje et unødvendigt element af kompleksitet.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtten til foranstaltningerne i stk. 1 7. Kommissionen skal, i henhold til 
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skal være i overensstemmelse med andre 
EF-foranstaltninger og -politikker.

proceduren, der refereres til i Artikel 
128(2), definere betingelserne for 
tildelingen af støtten, der henvises til i 
dette afsnit, specielt med henblik på at 
sikre overensstemmelse med andre EF-
foranstaltninger og -politikker.

Or. fr

Begrundelse

Tydeliggørelse og rationalisering af teksten.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne skal informere 
Kommissionen på forhånd vedrørende de 
foreslåede foranstaltninger og afgifter.

Or. fr

Begrundelse

Såfremt subsidiaritet skal anvendes, bør medlemsstaterne informere Kommissionen om de 
foranstaltninger, de planlægger at gennemføre.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 8, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i stk. 1, litra a), b), c) og d), ved at 
foretage en lineær nedsættelse af de 
rettigheder, der er tildelt landbrugerne 
og/eller som stammer fra den nationale 
reserve

a) i stk. 1, litra a), b) og c), ved at foretage 
en lineær nedsættelse af de rettigheder, der 
er tildelt landbrugerne og/eller som 
stammer fra den nationale reserve

Or. fr
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Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslaget til Artikel 68(1)(d).

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 8, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i stk. 1, litra e), ved om nødvendigt at 
foretage en lineær nedsættelse af en eller 
flere af de betalinger, der skal foretages til 
modtagerne i overensstemmelse med dette 
afsnit og inden for de grænser, der er 
fastsat i stk. 1 og 3.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Jf. begrundelsen for ændringsforslaget til Artikel 68(1)(e).

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 68, stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2 
betingelserne for at yde den støtte, der er 
omhandlet i denne afdeling, især for at 
sikre, at den er i overensstemmelse med 
andre EF-foranstaltninger og –politikker, 
og for at undgå kumulering af støtte.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Stykket er flyttet til stk. 7.
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Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68a
Støttebetalinger under den fælles ordning 
af markederne for landbrugsvarer  
1. Medlemsstater kan beslutte, senest 1. 
august hvert år forud for 
implementeringen af bestemmelserne i 
nærværende artikel, fra 2010 at bruge op 
til 5 % af deres nationale lofter, som der 
refereres til i Artikel 41, til at yde støtte til 
landbrugere: 
(a) i form af bidrag til afgrødeforsikrings-
præmier; 
(b) i form af bidrag til fælles fonde for 
dyre- og plantesygdomme.
2. Støtte til foranstaltninger, der refereres 
til:
(a) i afsnit 1(a) skal være i form af årlige 
ekstrabetalinger;
(b) i afsnit 1(b) skal være i form af 
godtgørelsesbetalinger. 
3. Medlemsstater skal rejse de nødvendige 
midler til at dække støtten, der refereres 
til:
(a) i afsnit 1(a) ved at fortsætte til lineær 
reduktion af de ydelser, der tildeles 
landbrugere og/eller fra den nationale 
reserve;
(b) i afsnit 1(b) ved, om nødvendigt, at 
fortsætte til lineær reduktion af en eller 
flere af betalinger, der skal udbetales til 
modtagerne af de relevante ydelser i 
overensstemmelse med dette afsnit. 
4. Støtte i henhold til de foranstaltninger, 
der refereres til i afsnit 1(b), skal være 
begrænset til en procentdel, der er i 
overensstemmelse med Afgørelse
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94/800/EF.

Or. fr

Begrundelse

Der bør gives tilstrækkelig støtte til disse to foranstaltninger, som er nødvendige for at hjælpe 
landbrugere med at klare ustabiliteten, som kan påvirke markederne for landbrugsvarer. Af 
samme årsager bør de integreres i den fælles ordning af markederne for landbrugsvarer.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 68 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68b
Passerellebestemmelse

1. Medlemsstater, som ikke anvender alle 
eller dele af Artiklerne 68 og 68a, kan 
tildele de ubrugte beløb til 
foranstaltninger, der er dækket af 
landbrugsudviklingsprogrammer i 
overensstemmelse med procedurerne i 
Forordning (EF) nr. 378/2007. De skal 
anvendes i henhold til Artikel 69(5a) af 
Forordning (EF) nr. 1698/2005, uden 
nogen finansiel deltagelse af den 
medlemsstat, hvor de genereres.

Or. fr

Begrundelse

Selvom ordføreren, i overensstemmelse med Parlamentets beslutning af 12. marts 2008, lover 
at reducere overførsler til den anden søjle, har han ikke til hensigt at fratage landbrugs-
udviklingen midler. Medlemsstater, som ikke ønsker at anvende alle eller dele af de beløb, 
som er et resultat af Artiklerne 68 og 68a, bør have lov til at vælge at styrke landbrugs-
udviklingsprogrammer. Men da beløbene, som forbliver i den første søjle, ikke må 
medfinansieres, hvis de overføres til den anden søjle, som ligeledes ikke må forårsage et 
medfinansieringskrav.
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Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 69 udgår
Afgrødeforsikring

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af 
afgrøder mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.
I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på 
den foregående femårsperiode, idet det 
bedste og det dårligste år ikke medregnes.
2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 60 % af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag 
til 70 % under hensyntagen til 
vejrforholdene eller forholdene i den 
pågældende sektor.
Medlemsstaterne kan sætte grænser for, 
hvor stor en præmie, der kan ydes 
finansielt bidrag til.
3. Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis 
de ugunstige vejrforhold er blevet officielt 
anerkendt af myndighederne i den 
pågældende medlemsstat.
4. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i stk. 1, 
og må ikke være knyttet til noget krav om 
eller nogen angivelse af arten eller 
størrelsen af den fremtidige produktion.
5. De finansielle bidrag udbetales direkte 
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til den berørte landbruger.
6. Medlemsstaternes udgifter til de 
finansielle bidrag medfinansieres af EF 
ved hjælp af de midler, der er nævnt i 
artikel 68, stk. 1, med 40 % af de 
støtteberettigede forsikringspræmier, jf. 
nærværende artikels stk. 2.
Første afsnit indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at få 
dækket deres bidrag til finansieringen af 
præmierne helt eller delvis ved hjælp af 
obligatoriske ordninger for kollektivt 
ansvar i de pågældende sektorer.
7. Det finansielle bidrag må ikke hindre 
det indre marked for forsikringsydelser i 
at fungere. Det finansielle bidrag må ikke 
begrænses til forsikringer fra et enkelt 
forsikringsselskab eller en enkelt 
forsikringskoncern og må ikke være 
betinget af, at forsikringsaftalen er 
indgået med et selskab, der er etableret i 
den pågældende medlemsstat.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er helt klart ikke at afskaffe denne meget gavnlige bestemmelse, men at overføre den 
til forordningen, der omhandler den fælles ordning af markederne for landbrugsvarer.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70 udgår
Gensidige fonde i forbindelse med dyre-

og plantesygdomme
1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde 
sørge for, at der ydes finansiel 
kompensation til landbrugere for 
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økonomiske tab ved udbrud af dyre- eller 
plantesygdomme. 
2. I denne artikel forstås ved:
a) "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
national ret, og som giver de tilsluttede 
landbrugere mulighed for at forsikre sig 
selv, og som giver mulighed for at yde 
kompensation til de tilsluttede 
landbrugere, der rammes af økonomiske 
tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller 
plantesygdom
b) "økonomiske tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til markedet eller omfattende 
produktionstab. Omkostninger, som der 
kan ydes kompensation for i henhold til 
andre EF-bestemmelser, og omkostninger 
i forbindelse med anvendelsen af andre
sundheds- og veterinær- eller 
plantesundhedsforanstaltninger betragtes 
ikke som økonomiske tab.
3. De gensidige fonde betaler finansiel 
kompensation direkte til de tilsluttede 
landbrugere, som rammes af økonomiske 
tab.
Midlerne til den finansielle kompensation 
fra de gensidige fonde kommer fra:
a) kapital, som de tilsluttede landbrugere 
tilfører fondene, og/eller
b) lån, fondene har optaget på 
kommercielle vilkår.
Startkapitalen må ikke finansieres ved 
hjælp af offentlige midler.
4. De finansielle bidrag, der er nævnt i 
stk. 1, kan vedrøre: 
a) de administrative omkostninger ved at 
oprette den gensidige fond fordelt over 
højst tre år
b) tilbagebetaling af afdrag og renter af 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
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har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugerne
c) de beløb, som den gensidige fond har 
brugt af sin kapital til at betale finansiel 
kompensation til landbrugerne.
Minimums- og maksimumsløbetiden for 
de kommercielle lån, som der kan ydes 
finansielle bidrag til, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
128, stk. 2.
Udbetaler fonden finansiel kompensation 
i henhold til første afsnit, litra c), følger 
det offentlige finansielle bidrag samme 
takt som et kommercielt lån med 
minimumsløbetid.
5. De finansielle bidrag må ikke overstige 
60 % af de omkostninger, der er nævnt i 
stk. 4. Medlemsstaterne kan beslutte at 
forhøje deres finansielle bidrag til 70 % 
under hensyntagen til forholdene i den 
pågældende sektor. De omkostninger, der 
ikke dækkes af de finansielle bidrag, skal 
afholdes af de tilsluttede landbrugere.
Medlemsstaterne kan begrænse de 
omkostninger, der er berettiget til at blive 
dækket af det finansielle bidrag, ved at 
fastsætte
a) lofter pr. fond
b) lofter pr. enhed.
6. EF medfinansierer 40 % af 
medlemsstaternes støtteberettigede 
udgifter til de finansielle bidrag, jf. stk. 4, 
ved hjælp af de midler, der er nævnt i 
artikel 68, stk. 1.
Første afsnit indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at få 
dækket deres bidrag til finansieringen af 
de finansielle bidrag helt eller delvis ved 
hjælp af obligatoriske ordninger for 
kollektivt ansvar i de pågældende 
sektorer.
7. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
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fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og kontrol af 
reglerne.
8. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om 
gennemførelsen af denne artikel. 
Kommissionen fastsætter efter proceduren 
i artikel 128, stk. 2, bestemmelser om 
rapportens form og indhold og om 
tidspunkter og frister for den.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er helt klart ikke at afskaffe denne meget gavnlige bestemmelse, men at overføre den 
til forordningen, der omhandler den fælles ordning af markederne for landbrugsvarer.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For 2009, 2010 og 2011 ydes der støtte til 
landbrugere, som producerer ris 
henhørende under KN-kode 1006 10 på de 
betingelser, der er fastsat i denne afdeling.

Der ydes støtte til landbrugere, som 
producerer ris henhørende under KN-kode 
1006 10 på de betingelser, der er fastsat i 
denne afdeling.

Or. fr

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 72, stk. 2, tabel

Kommissionens forslag
(EUR/ha)

2009 2010 og 2011
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Bulgarien 345,255 172,627

Grækenland 561,00 280,5

Spanien 476,25 238,125

Frankrig 411,75 205,875

Italien 453,00 226,5

Ungarn 232,50 116,25

Portugal 453,75 226,875

Rumænien 126,075 63,037

Ændringsforslag
(EUR/ha)

2009 til 2013

Bulgarien 345,255

Grækenland 561,00

Spanien 476,25

Frankrig 411,75

Italien 453,00

Ungarn 232,50

Portugal 453,75

Rumænien 126,075

Or. fr

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Afdeling 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 1 A
PRÆMIE FOR PROTEINAFGRØDER

Artikel 74a
Anvendelsesområde

Der ydes støtte til landbrugere, som 
producerer proteinafgrøder på de 
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betingelser, der er fastsat i denne 
afdeling.
Proteinafgrøder omfatter:
a) ærter henhørende under KN-kode 0713 
10;
b) valksbønner og hestebønner 
henhørende under KN-kode 0713 50
c) sødlupiner henhørende under KN-kode 
ex 1209 29 50

Artikel 74b
Betingelser og støttens størrelse

Støtten er 55,57 EUR pr. hektar 
proteinafgrøder, der høstes efter den 
mælkeagtige modningstilstand
Afgrøder, der derimod dyrkes på områder 
der er fuldt tilsåede og som opdyrkes i 
overensstemmelse med lokale standarder, 
men som ikke opnår den mælkeagtige 
modningstilstand som følge af 
usædvanlige vejrforhold, der anerkendes
af pågældende medlemsstat, vil forsat 
være berettiget til støtte såfremt 
pågældende område ikke benyttes til andet 
formål indtil dette vækststadium.

Artikel 74c
Områder

1. Et nationalt basisområde på 1.40.000 
ha, der er berettiget til støtte, etableres 
hermed.
2. Der hvor området, hvortil støtte kræves, 
overstiger basisområdet, bliver området 
pr. landmand, til hvem støtte kræves, 
reduceret proportionelt i det år, i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
refereres til i Artikel 128(2).

Or. fr

Begrundelse

I kraft af, hvor attraktive korn er, mindskes de områder, der overgives til proteinafgrøder 
dramatisk. Oven i den uønskede landbrugsmæssige og miljømæssige indvirkning, kan dette 
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efterår lede til mangel på proteinafgrøder, især til foderstoffer til dyr.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 75, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 66,32 EUR for produktionsåret 2009/10 
og 2010/11

- 66,32 EUR for produktionsåret 2009/10, 
2010/11, 2011/2012 og 2012/2013;

Or. fr

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 75, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 33,16 EUR for produktionsåret 2011/12 
og 2012/13.

Udgår

Or. fr

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Afdeling 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 6A

STØTTE TIL TOBAK
Artikel 87a

Anvendelsesområde
For vækstårene 2010, 2011 og 2012 kan 
der gives støtte til landmænd, der 
producerer råtobak henhørende under KN-
kode 2401 i henhold til de betingelser der 
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fastsættes i denne afdeling.
Artikel 87b

Betingelser, der gælder for berettigelse til 
støtte

Støtte vil blive givet til landmænd, der 
modtager en tobakspræmie i henhold til 
forordning (EØF) nr. 2075/92 i 
kalenderårene 2000, 2001 og 2002 og til 
landmænd, der modtog produktionskvoter 
for tobak i løbet af perioden 1. januar 2002 
til 31. december 2005. Udbetaling af 
støtten er underlagt følgende betingelser:
a) at tobakken stammer fra et 
produktionsområde, der refereres til i bilag 
II til Kommissionens forordning (EF) nr. 
2848/98 af 22. december 1998, der 
fastsætter detaljerede regler for anvendelse 
af Kommissionens forordning (EØF) nr. 
2075/92, der omhandler præmieordningen, 
produktionskvoter og den specifikke støtte, 
der gives til producentgrupper i 
råtobaksektoren1.
b) at kvaliteten, der fastsættes af 
forordning (EF) nr. 2848/98, er blevet 
mødt;
c) at bladtobak leveres af producenten til 
den første forarbejdningsvirksomhed på 
basis af en dyrkningskontrakt;
d) at støtten uddeles på en sådan måde, at 
lige behandling af landmænd garanteres 
og/eller i overensstemmelse med objektive 
kriterier, så som placering af 
tobaksproducenter i en region, der hører 
ind under målsætning I eller produktion af 
sorter af en given kvalitet.
Ved slutningen af perioden med 
anvendelse af den områdebaserede 
enkeltbetalingsordning i henhold til Artikel 
111, og der hvor Artikel 87a gør sig 
gældende, skal produktionskvoter på tobak 
tildeles i overensstemmelse med den første 
afsnit, ikke senere end ved slutningen af 
første år af enkeltbetalingsordningen.
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____________
1EFT L 358 af 31.12.1998, s. 17. Forordningen er 
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1809/2004 
(EUT L 318 af 19.10.2004, s. 18).

Artikel 87c
Beløb

Det maksimale totale støttebeløb, også 
inklusiv de beløb, der skal overføres til 
Fællesskabsfonden for Tobak, som der 
refereres til i Artikel 87d skal være som 
følger:

Tyskland
 Spanien
 Frankrig
Italien (bortset 
fra Apulien)
 Portugal

Ungarn
Bulgarien
Rumænien
Polen
Artikel 87 d
Overførsel til 
Fællesskabsfonde
n for Tobak

Et beløb svarende til 5 %
uddelt i overensstemmelse med dette afsnit for
 kalenderåret 2010 til 2012 skal finansiere 
informationsforanstaltninger i henhold til 
Fællesskabsfonden for Tobak, 

i Artikel 13 i 
forordning
(EØF) nr. 
2075/92.

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring medtager en del af Parlamentets forordning af 20. maj 2008, der blev 
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vedtaget med stort flertal.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 90, stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.Præmien for hvert moderfår er på 21 
EUR. For landbrugere, der afsætter 
fåremælk eller fåremælksprodukter, er 
præmien pr. moderfår dog på 6,8 EUR.

4. Præmien for hvert moderfår er på 21 
EUR. For landbrugere, der afsætter 
fåremælk eller fåremælksprodukter, er 
præmien pr. moderfår dog på 16,8 EUR.

Or. fr

Begrundelse

Rettelse af Kommissionens fejl.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 90, stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Præmien for hver moderged er på 6,8 
EUR.

5. Præmien for hver moderged er på 16,8 
EUR.

Or. fr

Begrundelse

Rettelse af Kommissionens fejl.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 98, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "region": en medlemsstat eller en udgår
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region i en medlemsstat efter den 
pågældende medlemsstats valg

Or. fr

Begrundelse

Denne definition er rykket til Artikel 2, der stipulerer alle definitioner, der er nødvendige for 
behørig forståelse af teksten.

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 119, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nye medlemsstater, der anvender den 
generelle arealbetalingsordning, kan senest 
den 1. august 2009 beslutte med virkning 
fra kalenderåret 2010 at anvende op til 
10 % af deres nationale lofter, jf. artikel 41,
til at yde støtte til landbrugerne i henhold 
til artikel 68, stk. 1, litra a), b), c), d) og e), 
og i henhold til artikel 68, stk. 2 til 9, og 
artikel 69 og 70.

1. De nye medlemsstater, der anvender den 
generelle arealbetalingsordning, kan senest 
den 1. august 2009 beslutte med virkning 
fra kalenderåret 2010 at anvende op til 
10 % af deres nationale lofter, jf. artikel 41, 
til at yde støtte til landbrugerne i henhold 
til artikel 68, stk. 1, litra a), b) og c), og i 
henhold til artikel 68, stk. 2 til 9.

De nye medlemsstater, der anvender 
enkeltbetalingsordningen kan, inden 1. 
august i hvert år der går forud for 
implementeringen af bestemmelserne i 
Artikel 68a, beslutte at bruge, med effekt 
fra 2010, op til 5 % af deres nationale 
lofter, hvilke der refereres til i Artikel 41 
om at uddele støtte til landmænd til det 
formål der refereres til i Artikel 68a stk. 1, 
litra a og b og i overensstemmelse med 
Artikel 68a stk. 2, stk. 3 og stk. 4.

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring sker som konsekvens af oprettelsen af Artikel 68a og 68b.
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Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 123

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 123 udgår
Finansiel overførsel med henblik på 
omstrukturering i tobaksområderne

Fra regnskabsåret 2011 stilles der 484 
mio. EUR til rådighed som supplerende 
EF-støtte til foranstaltninger i 
tobaksproducerende områder som led i 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne, som finansieres af 
ELFUL, for de medlemsstater, hvor 
tobaksproducenterne i 2000, 2001 og 2002 
modtog støtte i henhold til Rådets 
forordning (EØF) nr. 2075/92.

Or. fr

Begrundelse

Som det er tilfældet med Artikel 6a, reflekterer denne ændring Parlamentets forordning af 20. 
maj 2008, der blev vedtaget med stort flertal.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 125

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit III og IV gælder ikke i de franske 
oversøiske departementer, på Azorerne, 
Madeira og De Kanariske Øer.

Afsnit III og IV, med undtagelse af artikel 
68 og 68a, gælder ikke i de franske 
oversøiske departementer, på Azorerne, 
Madeira og De Kanariske Øer.

Or. fr
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Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 133, stk. 1, andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 66, 67, 68, 68a, 69 og artikel 70, 
stk. 1, litra a), og kapitel 1 (hård hvede), 2, 
(præmie for proteinafgrøder), 4 
(arealbetaling for nødder), 8 
(energiafgrøder), 9 (støtte til frø), 10 
(arealbetaling for markafgrøder), 10b 
(støtte til olivenplantager), 10c 
(tobaksstøtte) og 10d (arealbetaling for 
humle) i afsnit IV i nævnte forordning 
finder dog fortsat anvendelse i 2009.

Artikel 66, 67, 68, 68a, 69 og artikel 70, 
stk. 1, litra a), og kapitel 1 (hård hvede), 4 
(arealbetaling for nødder), 8 
(energiafgrøder), 9 (støtte til frø), 10 
(arealbetaling for markafgrøder), 10b 
(støtte til olivenplantager), og 10d 
(arealbetaling for humle) i afsnit IV i 
nævnte forordning finder dog fortsat 
anvendelse i 2009.

Or. fr

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag I – sektor Durumhvede (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hård hvede
Afsnit IV, kapitel 1 af forordning (EF) nr. 
1782/2003*
Områdebetaling
*Kun for 2009

Or. fr

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag I – Proteinafgrøder – kolonnen "Retsgrundlag"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit IV, kapitel 2, i forordning (EF) nr. Afsnit IV, kapitel 1, afdeling 1a af denne 
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1782/2003 forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag I – tobak – kolonnen "Retsgrundlag"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit IV, kapitel 10c, i forordning (EF) 
nr. 1782/2003

Afsnit IV, kapitel 1, afdeling 6a af denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Bilag I – markafgrøder – kolonnen "Retsgrundlag"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit IV, kapitel 10, i forordning (EF) nr. 
1782/2003

Afsnit IV, kapitel 10, i forordning (EF) nr. 
1782/2003*
* Kun for 2009

Or. fr

Begrundelse

Rettelse af Kommissionens fejl.
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Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Bilag II – pkt. A a (nyt)
Ændringsforslag

Or. fr

Begrundelse

Simpel konsekvens af inklusionen af arbejdspladssikkerhed blandt lovbestemte ledelseskrav.

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Bilag IV
Kommissionens forslag

 mio.
EUR

Kalenderår 2009 2010 2011 2012
Belgien 583,2 570,9 563,1 553,9
Tjekkiet 773,0

Aa Arbejdspladssikkerhed
8a Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af 

foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 
under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1)

Artikel 6

Artikler 
3, 6, 8 og 
9

8b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 
om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for 
biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 
16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)
(EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21)

8c Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på 
arbejdspladsen
(EUT L 216 af 20.8.1994, s. 12)

8d Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat 
for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold 
til artikel 16, stk. l, i Rådets direktiv 89/391/EØF)
(EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50)

Artikel 3,
artikler 4 
til 12
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Danmark 985,9 965,3 954,6 937,8
Tyskland 5 467,4 5 339,2 5 269,3 5 178,0
Estland 88,9
Irland 1 283,1 1 264,0 1 247,1 1 230,0
Grækenland 2 567,3 2 365,5 2 348,9 2 324,1
Spanien 5 171,3 5 043,4 5 019,1 4 953,5
Frankrig 8 218,5 8 021,2 7 930,7 7 796,2
Italien 4 323,6 4 103,7 4 073,2 4 023,3
Cypern 48,2
Letland 130,5
Litauen 337,9
Luxembourg 35,2 34,5 34,0 33,4
Ungarn 1 150,9
Malta 4,6
Nederlandene 841,5 827,0 829,4 815,9
Østrig 727,7 718,2 712,1 704,9
Polen 2 730,5
Portugal 635,8 623,0 622,6 622,6
Slovenien 129,4
Slovakiet 335,9
Finland 550,0 541,2 536,0 529,8
Sverige 731,7 719,9 710,6 699,8
Det Forenede 
Kongerige

3 373,0 3 340,4 3 335,8 3 334,9

Ændringsforslag

mio. EUR

Kalenderår 2009 2010 2011 2012
Belgien p.m p.m p.m p.m
Tjekkiet p.m p.m p.m p.m
Danmark p.m p.m p.m p.m
Tyskland p.m p.m p.m p.m
Estland p.m p.m p.m p.m
Irland p.m p.m p.m p.m
Grækenland p.m p.m p.m p.m
Spanien p.m p.m p.m p.m
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Frankrig p.m p.m p.m p.m
Italien p.m p.m p.m p.m
Cypern p.m p.m p.m p.m
Letland p.m p.m p.m p.m
Litauen p.m p.m p.m p.m
Luxembourg p.m p.m p.m p.m
Ungarn p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m
Nederlandene p.m p.m p.m p.m
Østrig p.m p.m p.m p.m
Polen p.m p.m p.m p.m
Portugal p.m p.m p.m p.m
Slovenien p.m p.m p.m p.m
Slovakiet p.m p.m p.m p.m
Finland p.m p.m p.m p.m
Sverige p.m p.m p.m p.m
Det Forenede 
Kongerige

p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Begrundelse

Dette bilag skal revideres set i lyset af Parlamentets ændringer.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Bilag VIII
Kommissionens forslag

Tabel 1

(1000 EUR)

Medlemsstat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 og 
følgende år

Belgien 614 179 611 901 613 281 613 281 614 661 614 661 614 661 614 661
Danmark 1 030 478 1 031 321 1 043 421 1 043 421 1 048 999 1 048 999 1 048 999 1 048 999
Tyskland 5 770 254 5 781 666 5 826 537 5 826 537 5 848 330 5 848 330 5 848 330 5 848 330
Irland 1 342 268 1 340 737 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869 1 340 869
Grækenland 2 367 713 2 209 591 2 210 829 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533 2 216 533
Spanien 4 838 512 5 070 413 5 114 250 5 139 246 5 139 316 5 139 316 5 139 316 5 139 316
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Frankrig 8 404 502 8 444 468 8 500 503 8 504 425 8 518 804 8 518 804 8 518 804 8 518 804
Italien 4 143 175 4 277 633 4 320 238 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974 4 369 974
Luxembourg 37 051 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084 37 084
Nederlandene 853 090 853 169 886 966 886 966 904 272 904 272 904 272 904 272
Østrig 745 561 747 298 750 019 750 019 751 616 751 616 751 616 751 616
Portugal 589 723 600 296 600 370 605 967 605 972 605 972 605 972 605 972
Finland 566 801 565 823 568 799 568 799 570 583 570 583 570 583 570 583
Sverige 763 082 765 229 768 853 768 853 770 916 770 916 770 916 770 916
Det Forenede 
Kongerige 3 985 834 3 986 361 3 987 844 3 987 844 3 987 849 3 987 849 3 987 849 3 987 849

Tabel 2* (1000 EUR)

Medlemsstat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 og 
følgende år

Bulgarien 287 399 328 997 409 587 490 705 571 467 652 228 732 986 813 746
Tjekkiet 559 622 647 080 735 801 821 779 909 164 909 164 909 164 909 164
Estland 60 500 70 769 80 910 91 034 101 171 101 171 101 171 101 171
Cypern 31 670 38 845 43 730 48 615 53 499 53 499 53 499 53 499
Letland 90 016 104 025 118 258 132 193 146 355 146 355 146 355 146 355
Litauen 230 560 268 746 305 964 342 881 380 064 380 064 380 064 380 064
Ungarn 807 366 935 912 1 064 312 1 191 526 1 318 542 1 318 542 1 318 542 1 318 542
Malta 3 434 3 851 4 268 4 685 5 102 5 102 5 102 5 102
Polen 1 877 107 2 164 285 2 456 894 2 742 771 3 033 549 3 033 549 3 033 549 3 033 549
Rumænien 623 399 713 207 891 072 1 068 953 1 246 821 1 424 684 1 602 550 1 780 414
Slovenien 87 942 102 047 116 077 130 107 144 236 144 236 144 236 144 236
Slovakiet 240 014 277 779 314 692 351 377 388 191 388 191 388 191 388 191

* Lofter beregnet under hensyntagen til planen for stigninger, jf. artikel 110.

Ændringsforslag 
Tabel 1

(1000 EUR)

Medlemsstat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 og 
følgende år

Belgien p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Danmark p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Tyskland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Irland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Grækenland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Spanien p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Frankrig p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Italien p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Luxembourg p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Nederlandene p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Østrig p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Portugal p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Finland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Sverige p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Det Forenede 
Kongerige p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Tabel 2
(1000 EUR)

Medlemsstat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 og 
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følgende år

Bulgarien p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Tjekkiet p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Estland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Cypern p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Letland p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Litauen p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Ungarn p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Malta p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Polen p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Rumænien p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slovenien p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m
Slovakiet p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m p.m

Or. fr

Begrundelse

Dette bilag skal revideres set i lyset af Parlamentets ændringer.

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Bilag X – første del – andet led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fra 2010 den præmie for 
proteinafgrøder, der er fastsat i afsnit IV, 
kapitel 2, i forordning (EF) nr. 1782/2003

udgår

Or. fr

Begrundelse

Afskaffelse af koblet støtte kan måske accelerere reduktionen i området, der bruges til at 
dyrke proteinafgrøder, endnu mere, hvilket muligvis kan lede til mangel på foderstoffer til 
dyr.

Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Bilag X – første del – tredje led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fra 2010 den afgrødespecifikke betaling 
for ris, der er fastsat i afsnit IV, kapitel III, 
i forordning (EF) nr. 1782/2003 og i afsnit 

– fra 2013 den afgrødespecifikke betaling 
for ris, der er fastsat i afsnit IV, kapitel III, 
i forordning (EF) nr. 1782/2003 og i afsnit 
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IV, kapitel 1, afdeling 1, i nærværende 
forordning, i overensstemmelse med den 
tidsplan, som er omhandlet i artikel 72, stk. 
2, i nærværende forordning

IV, kapitel 1, afdeling 1, i nærværende 
forordning, i overensstemmelse med den 
tidsplan, som er omhandlet i artikel 72, stk. 
2, i nærværende forordning

Or. fr

Begrundelse

Integrering til enkeltbetalingsordningen bør finde sted fra 2013, og ikke før.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Bilag X – første del – femte led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fra 2011 den forarbejdningsstøtte til 
tørret foder, der er fastsat i del II, afsnit I, 
kapitel IV, afdeling I, underafdeling I, i 
forordning (EF) nr. 1234/2007

udgår

Or. fr

Begrundelse

Kunsttørret foder administreres af en FMO, der i øjeblikket undergår evaluering, hvis 
resultater endnu ikke er kendt. Selvom sektoren har brug for at blive omstruktureret for at 
overleve, pga. den igangværende krise inden for animalsk produktion, er der behov for en 
garanti for levering af proteinrige produkter.

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Bilag X – første del – sjette led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fra 2011 den støtte til forarbejdning af 
hør til fiberproduktion, der er fastsat i del 
II, afsnit I, kapitel IV, afdeling I, 
underafdeling II, i forordning (EF) nr. 
1234/2007, i overensstemmelse med den 
tidsplan, der er omhandlet i nævnte 

– fra 2013 den støtte til forarbejdning af 
hør til fiberproduktion, der er fastsat i del 
II, afsnit I, kapitel IV, afdeling I, 
underafdeling II, i forordning (EF) nr. 
1234/2007, i overensstemmelse med den 
tidsplan, der er omhandlet i nævnte 
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underafdeling. underafdeling.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen selv har udført en undersøgelse, der giver en meget favorabel evaluering af 
FMO for hør og hamp, så der er ingen grund til at afskaffe ordningen med det samme.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Bilag X – første del – syvende led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fra 2011 den kartoffelstivelsespræmie, 
der er fastsat i artikel [95a] i forordning 
(EF) nr. 1234/2007, og i overensstemmelse 
med tidsplanen i artikel 75 i nærværende 
forordning den støtte til stivelseskartofler, 
som er fastsat i nævnte artikel.

– fra 2013 den kartoffelstivelsespræmie, 
der er fastsat i artikel [95a] i forordning 
(EF) nr. 1234/2007, og i overensstemmelse 
med tidsplanen i artikel 75 i nærværende 
forordning den støtte til stivelseskartofler, 
som er fastsat i nævnte artikel.

Or. fr

Begrundelse

Denne form for produktionsforsvinden kan få alvorlige følger for beskæftigelsen på et antal 
områder. Det ville derfor være mere passende at bibeholde det nuværende system indtil 2013.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Bilag X – anden del – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i overensstemmelse med tidsplanen i 
artikel 55 oksekødsbetalingerne undtagen 
ammekopræmien.

i overensstemmelse med tidsplanen i 
artikel 55 oksekødsbetalingerne undtagen 
ammekopræmien og slagtepræmien på 
kalve.

Or. fr
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Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Tørret foder"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tabel "Tørret foder" Tabellen udgår

Or. fr

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Proteinafgrøder"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tabel "Proteinafgrøder" Tabellen udgår

Or. fr

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Ris"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolonne 2010 udgår
Kolonne 2011
Kolonne 2012

Or. fr
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Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Lange hørfibre"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolonne 2011 udgår
Kolonne2012

Or. fr

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Forarbejdningsstøtte - kartoffelstivelse"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolonne 2011 udgår
Kolonne2012

Or. fr

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Bilag XI – tabel "Støtte til producenter af stivelseskartofler"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolonne 2011 udgår
Kolonne 2012

Or. fr


	727224da.doc

