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Ændringsforslag 111
Britta Reimers

Forslag til forordning
–

Kommissionens forslag Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Det ville være bedre for både landmænd og forbrugere i et frit og markedsorienteret Europa, 
hvis landbruget blev befriet for afhængighed i Big Brother-stil. Desværre er Kommissionen i 
sit forslag ikke gået i den retning med en systematisk afskaffelse af støtten. I stedet er de 
eksisterende strukturer blevet udvidet med mere bureaukrati, som skaber større udgifter for 
ansøgerne og for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om "Den 
fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: 
Morgendagens udfordringer: fødevarer, 
naturressourcer og landområder" 
omhandler potentielle udfordringer, mål og 
retningslinjer for den fælles 
landbrugspolitik efter 2013. På baggrund af 
debatten om denne meddelelse bør den 
fælles landbrugspolitik reformeres med 
virkning fra den 1. januar 2014. Reformen 
bør omfatte alle de vigtigste instrumenter i 

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om "Den 
fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: 
Morgendagens udfordringer: fødevarer, 
naturressourcer og landområder" 
omhandler potentielle udfordringer, mål og 
retningslinjer for den fælles 
landbrugspolitik efter 2013. På baggrund af 
debatten om denne meddelelse bør den 
fælles landbrugspolitik reformeres med 
virkning fra den 1. januar 2014. Reformen 
bør omfatte alle de vigtigste instrumenter i 
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den fælles landbrugspolitik, herunder 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. 
januar 2009 om fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte til landbrugere og om fastlæggelse af 
visse støtteordninger for landbrugere, om 
ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, 
forordning (EF) nr. 247/2006, forordning
(EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1782/2003. I 
betragtning af reformens rækkevidde er 
det hensigtsmæssigt at ophæve forordning 
(EF) nr. 73/2009 og erstatte den med en 
ny tekst. Reformen bør desuden så vidt 
muligt strømline og forenkle 
bestemmelserne.

den fælles landbrugspolitik, herunder 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. 
januar 2009 om fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte til landbrugere og om fastlæggelse af 
visse støtteordninger for landbrugere, om 
ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, 
forordning (EF) nr. 247/2006, forordning
(EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Reformen 
bør strømline og forenkle bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 113
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om "Den 
fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: 
Morgendagens udfordringer: fødevarer, 
naturressourcer og landområder" 
omhandler potentielle udfordringer, mål og 
retningslinjer for den fælles 
landbrugspolitik efter 2013. På baggrund af 
debatten om denne meddelelse bør den 
fælles landbrugspolitik reformeres med 
virkning fra den 1. januar 2014. Reformen 
bør omfatte alle de vigtigste instrumenter i 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. 
januar 2009 om fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte til landbrugere og om fastlæggelse af 

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om "Den 
fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: 
Morgendagens udfordringer: fødevarer, 
naturressourcer og landområder" 
omhandler potentielle udfordringer, mål og 
retningslinjer for den fælles 
landbrugspolitik efter 2013. På baggrund af 
debatten om denne meddelelse bør den 
fælles landbrugspolitik reformeres med 
virkning fra den 1. januar 2014. Reformen 
bør omfatte alle de vigtigste instrumenter i 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. 
januar 2009 om fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte til landbrugere og om fastlæggelse af 
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visse støtteordninger for landbrugere, om 
ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, 
forordning (EF) nr. 247/2006, forordning
(EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1782/2003. I 
betragtning af reformens rækkevidde er det 
hensigtsmæssigt at ophæve forordning
(EF) nr. 73/2009 og erstatte den med en ny 
tekst. Reformen bør desuden så vidt muligt
strømline og forenkle bestemmelserne.

visse støtteordninger for landbrugere, om 
ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, 
forordning (EF) nr. 247/2006, forordning
(EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1782/2003. I 
betragtning af reformens rækkevidde er det 
hensigtsmæssigt at ophæve forordning
(EF) nr. 73/2009 og erstatte den med en ny 
tekst. Reformen bør desuden strømline og 
forenkle bestemmelserne.

Or. pt

Ændringsforslag 114
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Det er nødvendigt at have en stærk 
fælles landbrugspolitik, som er støttet af 
det budget, der er behov for i perioden fra 
2007 til 2013 for at skabe egentlig vækst, 
fordi formålet er at gøre EU i stand til til 
enhver tid at producere den nødvendige 
mængde og variation af fødevarer af høj 
kvalitet og bidrage til at fremme
beskæftigelsen, bevare og producere 
miljøvarer, bekæmpe klimaændringer og 
forvalte landområder. Den fælles 
landbrugspolitik bør desuden være 
baseret på bestemmelser, som er 
letforståelige for landbrugere, andre 
interessenter og borgere i almindelighed,
med henblik på at opnå gennemsigtig 
gennemførelse, muliggøre tilsyn og 
reducere omkostningerne for aktører og 
administratorer.

Or. pt
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Ændringsforslag 115
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den fælles landbrugspolitik er i 
modstrid med principperne om det indre 
marked og princippet om at skabe lige 
konkurrencevilkår for alle i hele EU og de 
globale markeder. Den er i strid med EU's 
konkurrenceregler og med reglerne for 
alle andre sektorer vedrørende statsstøtte.
Derfor bør landbrugsudgifterne til direkte 
betalinger og 
markedsforvaltningsredskaber nedsættes
væsentligt, og fritagelsen fra statsstøtte og 
konkurrenceregler bør afskaffes, således 
at europæiske landbrugere kan 
konkurrere frit inden for EU og på de 
globale markeder.

Or. en

Begrundelse

Statsstøtte bør ikke anvendes til at favorisere mindre effektive landbrug på bekostning af mere 
effektive landbrug.

Ændringsforslag 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den fælles landbrugspolitik er i 
modstrid med principperne om det indre 
marked og princippet om at skabe lige 
konkurrencevilkår for alle i hele EU. Den 
er i strid med EU's konkurrenceregler og 
med reglerne for alle andre sektorer 
vedrørende statsstøtte. Derfor bør 
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landbrugsudgifterne til direkte betalinger 
og markedsforvaltningsredskaber 
nedsættes væsentligt, og fritagelsen fra 
statsstøtte og konkurrenceregler bør 
afskaffes. For at overholde principperne 
om det indre marked bør offentlige 
landbrugsudgifter udelukkende fokusere 
på at opfylde målsætningerne i EU 2020-
strategien og dermed give europæiske 
landbrugere mulighed for at konkurrere 
frit både inden for EU og på de globale 
markeder.

Or. en

Ændringsforslag 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Gennemførelsen af denne forordning 
bør være i overensstemmelse med målene 
vedrørende udviklingssamarbejde i EU's 
rammepolitik for fødevaresikkerhed 
(COM(2010)0127) især med hensyn til at 
sikre, at anvendelsen af den fælles 
landbrugspolitiks foranstaltninger ikke 
udgør en trussel for 
fødevareproduktionskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed for 
udviklingslandene og deres befolkningers 
evne til at brødføde sig selv, under 
overholdelse af forpligtelsen til 
sammenhæng i udviklingspolitikken i 
henhold til artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 118
Åsa Westlund
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Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Gennemførelsen af denne forordning 
bør være i overensstemmelse med målene 
vedrørende udviklingssamarbejde i EU's 
rammepolitik for fødevaresikkerhed 
(COM(2010)0127) især med hensyn til at 
sikre, at anvendelsen af den fælles 
landbrugspolitiks foranstaltninger ikke 
udgør en trussel for 
fødevareproduktionskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed for 
udviklingslandene og deres befolkningers 
evne til at brødføde sig selv, under 
overholdelse af forpligtelsen til 
sammenhæng i udviklingspolitikken i 
henhold til artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
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om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for 
godkendelse og vurdering af beslutninger 
inden for rammerne af frivillig koblet 
støtte; fastlæggelse af proceduren for 
godkendelse af og meddelelser til 
producenterne om godkendelse af arealer 
og sorter til den afgrødespecifikke betaling 
for bomuld; fastlæggelse af bestemmelser 
om beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af 
proceduren for godkendelse af og 
meddelelser til producenterne om 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld; 
fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
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bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte; 
fastlæggelse af proceduren for 
godkendelse af og meddelelser til 
producenterne om godkendelse af arealer 
og sorter til den afgrødespecifikke 
betaling for bomuld; fastlæggelse af
bestemmelser om beregning af 
nedsættelsen af den afgrødespecifikke 
betaling for bomuld, vedtagelse af regler 
for almindelige anmeldelseskrav. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte; 
fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 121
James Nicholson, Julie Girling
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte; 
fastlæggelse af proceduren for 
godkendelse af og meddelelser til 
producenterne om godkendelse af arealer 
og sorter til den afgrødespecifikke 
betaling for bomuld; fastlæggelse af
bestemmelser om beregning af 
nedsættelsen af den afgrødespecifikke 
betaling for bomuld, vedtagelse af regler 
for almindelige anmeldelseskrav. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte; 
fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.
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af gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte; 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
af og meddelelser til producenterne om 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld; 
fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for frivillig betaling for områder 
med naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for frivillige
betalinger til unge landmænd; fastlæggelse 
af årlige lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte; 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
af og meddelelser til producenterne om 
godkendelse af arealer og sorter til en 
midlertidig afgrødespecifik betaling for 
bomuld; fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 
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afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. de

Ændringsforslag 123
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om: 
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger; 
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd og nye aktører; 
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lofter for frivillig koblet støtte, 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte; 
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
af og meddelelser til producenterne om 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld; 
fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

fastlæggelse af årlige lofter for frivillig 
koblet støtte, fastlæggelse af proceduren 
for godkendelse og vurdering af 
beslutninger inden for rammerne af frivillig 
koblet støtte; fastlæggelse af proceduren 
for godkendelse af og meddelelser til 
producenterne om godkendelse af arealer 
og sorter til den afgrødespecifikke betaling 
for bomuld; fastlæggelse af bestemmelser 
om beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld, 
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 124
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer bør behandles som 
foregangssystemer forstået således, at 
landbrugssystemer, hvis metoder går ud 
over referencereglerne for 
krydsoverensstemmelse i forordning (EU) 
nr. […] [HZR], og som løbende gør 
fremskridt med hensyn til at forbedre 
forvaltningen af næringsstoffer, 
vandcyklusser og energistrømme med 
henblik på at reducere miljøskader og 
spild af ikkevedvarende energikilder og 
bevare en høj grad af afgrøde- og 
dyrediversitet samt naturlig diversitet, bør 
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udgøre retningslinjerne og målene for 
fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 125
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Ikkebæredygtige landbrugssystemer –
dvs. landbrugs- og dyreopdrætsmetoder, 
som systematisk udgør en alvorlig 
overtrædelse af 
krydsoverensstemmelsesreglerne inden 
for miljø samt folke-, dyre- og 
plantesundhed på grund af utilstrækkelig 
forvaltning af næringsstoffer og 
efterfølgende vandforurening, for høje 
belægningsgrader i forhold til de 
tilgængelige arealer, stor afhængighed af 
ekstern energi, biocider, antibiotika samt
tilførsel af vand og næringsstoffer – bør 
ikke kunne modtage landbrugsstøtte.

Or. en

Begrundelse

Sådanne i sig selv ikkebæredygtige systemer, som medfører yderligere eksterne omkostninger 
for samfundet og den fælles landbrugspolitik eller EU's budget, bør ikke kunne modtage EU-
støtte. Ref.: krydsoverensstemmelse som defineret i afsnit VI og bilag II i forordning (EU) nr. 
[…] [HZR].

Ændringsforslag 126
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Kommissionen bør vedtage
gennemførelsesretsakter med omgående 
virkning, hvor det i behørigt begrundede 
tilfælde vedrørende særlige 
forvaltningsforanstaltninger, der har til 
formål at løse hastende og uforudsete 
problemer i en eller flere medlemsstater, er 
nødvendigt af særligt hastende årsager.

(6) Kommissionen bør vedtage delegerede 
retsakter med omgående virkning, hvor det 
i behørigt begrundede tilfælde vedrørende 
særlige forvaltningsforanstaltninger, der 
har til formål at løse hastende og 
uforudsete problemer i en eller flere 
medlemsstater, er nødvendigt af særligt 
hastende årsager.

Or. de

Ændringsforslag 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at tage hensyn til den nye 
lovgivning om støtteordninger, der måtte 
blive vedtaget efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om ændring af listen over 
støtteordninger omfattet af denne 
forordning.

udgår

Or. es

Begrundelse

Eftersom anvendelsesområdet er et nøgleelement i denne forordning, skal enhver ændring 
gennemføres efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 128
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
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Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at tage hensyn til den nye 
lovgivning om støtteordninger, der måtte 
blive vedtaget efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om ændring af listen over 
støtteordninger omfattet af denne 
forordning.

udgår

Or. es

Begrundelse

Anvendelsesområdet er et nøgleelement i forordningen og bør kun ændres ved en basisretsakt.

Ændringsforslag 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at tage hensyn til den nye 
lovgivning om støtteordninger, der måtte 
blive vedtaget efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om ændring af listen over 
støtteordninger omfattet af denne 
forordning.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af
yderligere definitioner om adgang til 
støtte i henhold til denne forordning, 
fastsættelse af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion
og betingelserne for fastsættelse af, 
hvilken type græs eller andet grøntfoder, 
der overvejende skal findes på 
permanente græsarealer.

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af
betingelserne for fastsættelse af, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer. Forordningen skal 
indeholde fastsættelse af de rammer, inden 
for hvilke medlemsstaterne skal fastsætte
både de minimumsaktiviteter, der skal 
udføres på landbrugsarealer, der naturligt 
holdes i en stand, der gør dem egnet til 
græsning eller dyrkning, og de betingelser, 
som landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det egnet 
til produktion.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med de foreslåede ændringer til artikel 4.

Ændringsforslag 131
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af
yderligere definitioner om adgang til 
støtte i henhold til denne forordning, 

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af
betingelserne for fastsættelse af, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder der 
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fastsættelse af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion
og betingelserne for fastsættelse af, 
hvilken type græs eller andet grøntfoder, 
der overvejende skal findes på 
permanente græsarealer.

overvejende skal findes på permanente 
græsarealer. Forordningen skal 
indeholde fastsættelse af de rammer, inden 
for hvilke medlemsstaterne skal fastsætte
både de minimumsaktiviteter, der skal 
udføres på landbrugsarealer, der naturligt 
holdes i en stand, der gør dem egnet til 
græsning og dyrkning, og de betingelser, 
som landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det egnet 
til produktion.

Or. es

Begrundelse

Reguleringen af nøgleelementer bør ske ved basisretsakter og ikke ved delegerede retsakter 
vedtaget af Kommissionen.

Ændringsforslag 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af
yderligere definitioner om adgang til 
støtte i henhold til denne forordning, 
fastsættelse af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion
og betingelserne for fastsættelse af, 

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af
betingelserne for fastsættelse af, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer. Forordningen skal 
indeholde fastsættelse af de rammer, inden 
for hvilke medlemsstaterne skal fastsætte
både de minimumsaktiviteter, der skal 
udføres på landbrugsarealer, der naturligt 
holdes i en stand, der gør dem egnet til 
græsning eller dyrkning, og de betingelser, 
som landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
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hvilken type græs eller andet grøntfoder, 
der overvejende skal findes på 
permanente græsarealer.

landbrugsareal i en stand, der gør det egnet 
til produktion.

Or. es

Ændringsforslag 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af
yderligere definitioner om adgang til 
støtte i henhold til denne forordning, 
fastsættelse af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion
og betingelserne for fastsættelse af, 
hvilken type græs eller andet grøntfoder, 
der overvejende skal findes på 
permanente græsarealer.

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning, samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal
– dvs. ethvert areal, der er udlagt som 
agerjord, permanent græsareal eller areal 
med permanente afgrøder – i en stand, der 
gør det egnet til produktion.

Or. it

Ændringsforslag 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
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Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
yderligere definitioner om adgang til støtte 
i henhold til denne forordning, fastsættelse 
af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion
og betingelserne for fastsættelse af, 
hvilken type græs eller andet grøntfoder, 
der overvejende skal findes på 
permanente græsarealer.

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
yderligere definitioner om adgang til støtte 
i henhold til denne forordning, fastsættelse 
af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal,
dvs. ethvert areal, der er udlagt som 
agerjord, permanent græsareal eller areal 
med permanente afgrøder, i en stand, der 
gør det egnet til produktion.

Or. en

Ændringsforslag 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
yderligere definitioner om adgang til støtte 
i henhold til denne forordning, fastsættelse 
af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
yderligere definitioner om adgang til støtte 
i henhold til denne forordning, fastsættelse 
af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
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stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion
og betingelserne for fastsættelse af, 
hvilken type græs eller andet grøntfoder, 
der overvejende skal findes på 
permanente græsarealer.

stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal, 
dvs. ethvert areal, der er udlagt som 
agerjord, permanent græsareal eller areal 
med permanente afgrøder, i en stand, der 
gør det egnet til produktion.

Or. en

Ændringsforslag 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
yderligere definitioner om adgang til støtte 
i henhold til denne forordning, fastsættelse 
af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion 
og betingelserne for fastsættelse af, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer.

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
yderligere definitioner om adgang til støtte 
i henhold til denne forordning, fastsættelse 
af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til produktion 
og betingelserne for fastsættelse af, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer og arealer med permanente 
afgrøder.

Or. en
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Ændringsforslag 137
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at sikre at beløbene til 
finansiering af den fælles landbrugspolitik 
overholder de årlige lofter i artikel 16, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], bør 
niveauet for direkte støtte i hvert 
kalenderår tilpasses. Tilpasningen af de 
direkte betalinger bør kun foretages for 
betalinger til landmænd, der overstiger 
5 000 EUR i det pågældende kalenderår. I
betragtning af niveauet for de direkte 
betalinger til landbrugerne i Bulgarien og 
Rumænien som følge af 
indfasningsordningen for alle direkte 
betalinger, der bevilges i disse 
medlemsstater, bør dette instrument for 
finansiel disciplin først anvendes i disse 
medlemsstater fra den 1. januar 2016.

(11) Med henblik på at sikre at beløbene til 
finansiering af den fælles landbrugspolitik 
overholder de årlige lofter i artikel 16, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], bør 
niveauet for direkte støtte i hvert 
kalenderår tilpasses. I betragtning af 
niveauet for de direkte betalinger til 
landbrugerne i Bulgarien og Rumænien 
som følge af indfasningsordningen for alle 
direkte betalinger, der bevilges i disse 
medlemsstater, bør dette instrument for 
finansiel disciplin først anvendes i disse 
medlemsstater fra den 1. januar 2016.

Or. en

Ændringsforslag 138
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at sikre at beløbene til 
finansiering af den fælles landbrugspolitik 
overholder de årlige lofter i artikel 16, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], bør 
niveauet for direkte støtte i hvert 
kalenderår tilpasses. Tilpasningen af de 
direkte betalinger bør kun foretages for 
betalinger til landmænd, der overstiger 
5 000 EUR i det pågældende kalenderår. I 

(11) Med henblik på at sikre at beløbene til 
finansiering af den fælles landbrugspolitik 
overholder de årlige lofter i artikel 16, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], bør 
niveauet for direkte støtte i hvert 
kalenderår tilpasses. Tilpasningen af de 
direkte betalinger bør kun foretages for 
betalinger til landmænd, der overstiger 
5 000 EUR i det pågældende kalenderår.



PE491.238v01-00 24/167 AM\905018DA.doc

DA

betragtning af niveauet for de direkte 
betalinger til landbrugerne i Bulgarien og 
Rumænien som følge af 
indfasningsordningen for alle direkte 
betalinger, der bevilges i disse 
medlemsstater, bør dette instrument for 
finansiel disciplin først anvendes i disse 
medlemsstater fra den 1. januar 2016.

Or. bg

Ændringsforslag 139
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx jernbaneselskaber, 
ejendomsselskaber og selskaber, der 
forvalter sportsanlæg. For at sikre en
bedre målretning af støtte bør 
medlemsstaterne undlade at yde direkte 
betalinger til sådanne fysiske og juridiske 
personer. Mindre deltidslandbrugere 
bidrager direkte til landdistrikternes 
levedygtighed, og de bør derfor ikke 
hindres i at modtage direkte betalinger.

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til fysiske og juridiske personer, hvis
forretningsformål slet ikke eller kun 
marginalt var at drive landbrug. For at 
sikre bedre målretning af støtten og 
afspejle den faktiske situation i 
medlemsstaterne så godt som muligt er det 
vigtigt, at ansvaret for definitionen af en 
"aktiv landbruger" overdrages til 
medlemsstaterne. De bør således undlade
at yde direkte betalinger til enheder som 
transportselskaber, lufthavne, 
ejendomsselskaber, selskaber, der 
forvalter sportsanlæg, campingpladser og 
mineselskaber, medmindre disse enheder 
kan bevise, at de opfylder kriterierne for 
definitionen på en "aktiv landbruger".
Selv om medlemsstaterne bør bestemme, 
om disse enheder kan modtage direkte 
betalinger, kan ovenstående enheder ikke 
udelukkes fra direkte betalinger samtidigt 
i EU. Mindre deltidslandbrugere bidrager 
direkte til landdistrikternes levedygtighed, 
og de bør derfor ikke hindres i at modtage 
direkte betalinger med henblik på at 
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bevare diversiteten i landbruget.

Or. en

Ændringsforslag 140
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx jernbaneselskaber, 
ejendomsselskaber og selskaber, der 
forvalter sportsanlæg. For at sikre en bedre 
målretning af støtte bør medlemsstaterne 
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer. 
Mindre deltidslandbrugere bidrager direkte 
til landdistrikternes levedygtighed, og de 
bør derfor ikke hindres i at modtage direkte 
betalinger.

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx lufthavne,
jernbaneselskaber, ejendomsselskaber og 
selskaber, der forvalter sportsanlæg. For at 
sikre en bedre målretning af støtte bør 
medlemsstaterne undlade at yde direkte 
betalinger til sådanne fysiske og juridiske 
personer. Mindre deltidslandbrugere 
bidrager direkte til landdistrikternes 
levedygtighed. De bør derfor ikke hindres i 
at modtage direkte betalinger, som især i 
områder med naturbetingede ulemper 
udgør en vigtig ekstra indkomstkilde, der 
er altafgørende for, at husstandene kan 
leve af deres indtægt, og for disse 
regioners sociale og økonomiske struktur.

Or. pt

Ændringsforslag 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af (13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
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forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx jernbaneselskaber, 
ejendomsselskaber og selskaber, der 
forvalter sportsanlæg. For at sikre en bedre 
målretning af støtte bør medlemsstaterne 
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer. 
Mindre deltidslandbrugere bidrager direkte 
til landdistrikternes levedygtighed, og de 
bør derfor ikke hindres i at modtage direkte 
betalinger.

forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx lufthavne,
jernbaneselskaber, ejendomsselskaber og 
selskaber, der forvalter sportsanlæg, 
og/eller hvis jord ikke blev anvendt til
landbrugsaktiviteter. For at sikre en bedre 
målretning af støtte bør medlemsstaterne 
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer
og/eller for denne type jord. Mindre 
deltidslandbrugere bidrager direkte til 
landdistrikternes levedygtighed, og de bør 
derfor ikke hindres i at modtage direkte 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 142
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx jernbaneselskaber, 
ejendomsselskaber og selskaber, der 
forvalter sportsanlæg. For at sikre en bedre 
målretning af støtte bør medlemsstaterne 
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer. 
Mindre deltidslandbrugere bidrager direkte 
til landdistrikternes levedygtighed, og de 
bør derfor ikke hindres i at modtage direkte 
betalinger.

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx lufthavne,
jernbaneselskaber, ejendomsselskaber og 
selskaber, der forvalter sportsanlæg. For at 
sikre en bedre målretning af støtte bør 
medlemsstaterne få mulighed for at
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer. 
Mindre deltidslandbrugere bidrager direkte 
til landdistrikternes levedygtighed, og de 
bør derfor ikke hindres i at modtage direkte 
betalinger.

Or. en
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Ændringsforslag 143
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Direkte betalinger bør udelukkende 
være reserveret til landbrugere og nye 
aktører fra alle bedriftsstørrelser og 
sektorer, som aktivt producerer fødevarer 
og andre landbrugsprodukter og/eller 
bidrager til bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne. Kapitalinvestorer i 
jord og selskaber, som ikke er aktivt
involveret i landbrugsproduktion eller 
forvaltning af naturressourcer, er 
udelukket fra at modtage direkte 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I henhold til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1120/2009 er det 
medlemsstaterne, der opstiller kriterierne
for at afgøre, om en bedrifts 
landbrugsareal anvendes fortrinsvis til 
landbrugsaktiviteter. For yderligere at 
forbedre målretningen af direkte 
betalinger bør retsgrundlaget for, at 
medlemsstater og regioner kan udelukke 
visse ikkelandbrugsmæssige arealer fra 
direkte betalinger, styrkes og udvides. Ud 
over kriterier såsom 
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ikkelandbrugsmæssige aktiviteters 
intensitet, art, varighed og tidsramme bør 
medlemsstaterne og regionerne også 
kunne udelukke arealer, som indgår i en 
ikkelandbrugsmæssig infrastruktur, eller 
som har en ikkelandbrugsmæssig 
funktion.

Or. en

Ændringsforslag 145
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at undgå en uforholdsmæssig 
stor administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en 
hektar. Eftersom strukturerne i 
medlemsstaternes landbrugsøkonomier 
varierer betydeligt og kan adskille sig 
meget fra den gennemsnitlige 
bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i 
regionerne i den yderste periferi og de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
afgøre, om disse regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 

udgår
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landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at 
sikre ligebehandling af landbrugere, hvis 
direkte betalinger er omfattet af 
indfasning i Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 146
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 300 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under to hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
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typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

Or. es

Ændringsforslag 147
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
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landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at 
sikre ligebehandling af landbrugere, hvis 
direkte betalinger er omfattet af 
indfasning i Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb.

Or. bg

Ændringsforslag 148
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne undlade at bevilge 
direkte betalinger, hvis beløbet er lavere 
end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 
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minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

Or. el

Ændringsforslag 149
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I den nye særlige ordning for 
mindre landbrugere anerkendes den 
vigtige rolle, som spilles af mere end tre 
tredjedele af de europæiske 
fødevareproducenter, der arbejder på 
deltid eller i delvist selvforsynende og 
selvforsynende bedrifter. Mindre 
landbrugsbedrifter er ikke en ulempe eller 
en uddøende model for europæisk 
landbrug. De er en levende realitet i 
mange EU-medlemsstater og et aktiv for 
bæredygtig landbrugsudvikling og 
-beskæftigelse. Medlemsstaterne bør 
derfor bidrage konstruktivt til klart at 
definere, hvem disse mindre landbrugere 
er i deres lande, og hvad de har brug for 
for at få en rimelig indtægt med støtte fra 
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den fælles landbrugspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 150
Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig 
gør det desuden lettere for store 
modtagere at arbejde med lavere støtte pr. 
enhed. Det er derfor rimeligt at indføre et 
system for store modtagere, hvor støtten 
nedsættes gradvis og i sidste ende 
begrænses til en bedre fordeling af 
betalinger mellem landbrugerne. Et 
sådant system bør dog tage hensyn til 
omfanget af lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 
virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet, 

udgår
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og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse udgør en hindring for øget konkurrenceevne, eftersom den 
tilskynder til opsplitning af landbrugsstrukturerne, signalerer, at strukturudvidelse ikke er 
ønskelig, og uvægerligt vil få uheldige virkninger for arbejdskraftens produktivitet. Den vil 
også ramme forskellige velgørende organisationer, eftersom den er et 
indkomststøtteinstrument, som ikke er korrekt målrettet mod behov. Desuden vil den betyde 
yderligere administrative byrder og være problematisk hvad angår princippet om 
ligebehandling af modtagere.

Ændringsforslag 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig 
gør det desuden lettere for store 
modtagere at arbejde med lavere støtte pr. 
enhed. Det er derfor rimeligt at indføre et 
system for store modtagere, hvor støtten 
nedsættes gradvis og i sidste ende 
begrænses til en bedre fordeling af 
betalinger mellem landbrugerne. Et 
sådant system bør dog tage hensyn til 

udgår
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omfanget af lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 
virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 152
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig 
gør det desuden lettere for store 

udgår
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modtagere at arbejde med lavere støtte pr. 
enhed. Det er derfor rimeligt at indføre et 
system for store modtagere, hvor støtten 
nedsættes gradvis og i sidste ende 
begrænses til en bedre fordeling af 
betalinger mellem landbrugerne. Et 
sådant system bør dog tage hensyn til 
omfanget af lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 
virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 

udgår
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del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig 
gør det desuden lettere for store 
modtagere at arbejde med lavere støtte pr. 
enhed. Det er derfor rimeligt at indføre et 
system for store modtagere, hvor støtten 
nedsættes gradvis og i sidste ende 
begrænses til en bedre fordeling af 
betalinger mellem landbrugerne. Et 
sådant system bør dog tage hensyn til 
omfanget af lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 
virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig 
gør det desuden lettere for store 
modtagere at arbejde med lavere støtte pr. 
enhed. Det er derfor rimeligt at indføre et 
system for store modtagere, hvor støtten 
nedsættes gradvis og i sidste ende 
begrænses til en bedre fordeling af 
betalinger mellem landbrugerne. Et 
sådant system bør dog tage hensyn til 
omfanget af lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 
virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig 
gør det desuden lettere for store 
modtagere at arbejde med lavere støtte pr.
enhed. Det er derfor rimeligt at indføre et 
system for store modtagere, hvor støtten
nedsættes gradvis og i sidste ende 
begrænses til en bedre fordeling af 
betalinger mellem landbrugerne. Et 
sådant system bør dog tage hensyn til
omfanget af lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 
virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater, 
hvor de er fremkommet, og skal anvendes 
til finansiering af projekter med et 
væsentligt bidrag til innovation i henhold 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er
primært kendetegnet ved, at betalingerne 
tildeles i forhold til bedriftens størrelse. På 
grund af stordriftsfordele behøver store 
modtagere ikke altid den samme støtte pr. 
enhed, for at det begrænsede mål med 
indkomststøtte kan nås effektivt. Alle deres 
støtteberettigede arealer skal dog opfylde 
reglerne om krydsoverensstemmelse og 
relevante miljøregler, og større bedrifter
er i højere grad tilbøjelige til at bidrage til 
det overordnede mål om 
fødevaresikkerhed. Endvidere deltager de 
ofte i den innovation, som er nødvendig
for at opnå både bedre fødevaresikkerhed 
og bæredygtighed. Det er derfor
uhensigtsmæssigt at nedsætte støtten til 
disse bedrifter. Enhver nedsættelse af 
betalingerne til større bedrifter bør tage 
hensyn til den aktive deltagelse i 
innovationsforanstaltninger eller 
landbrugsmiljøforanstaltninger, som kan 
medføre fordele med hensyn til at opnå 
både målene om fødevaresikkerhed og 
miljømålene. Enhver nedsættelse af 
betalingerne bør derfor ikke være til gavn
for de mindre effektive bedrifter på 
bekostning af de mere effektive bedrifter. 
Alle indtægter fra reduktion af betalinger 
til store modtagere bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet, og 
skal anvendes til finansiering af projekter 
med et væsentligt bidrag til innovation
eller landbrugsmiljøordninger i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
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til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 156
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig 
gør det desuden lettere for store 
modtagere at arbejde med lavere støtte pr.
enhed. Det er derfor rimeligt at indføre et
system for store modtagere, hvor støtten 
nedsættes gradvis og i sidste ende 
begrænses til en bedre fordeling af 
betalinger mellem landbrugerne. Et sådant 
system bør dog tage hensyn til omfanget af 
lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er
primært kendetegnet ved, at betalingerne 
tildeles i forhold til bedriftens størrelse. På 
grund af stordriftsfordele behøver store 
modtagere ikke altid den samme støtte pr. 
enhed, for at det begrænsede mål med 
indkomststøtte kan nås effektivt. Alle deres 
støtteberettigede arealer skal dog opfylde 
reglerne om krydsoverensstemmelse og 
relevante miljøregler, og større bedrifter 
er i højere grad tilbøjelige til at bidrage til 
det overordnede mål om 
fødevaresikkerhed. Det er derfor rimeligt 
at fortsætte med det eksisterende system
med progressiv nedsættelse af støtten via 
begrænset degressiv modulering for
bedrifter over en vis størrelse. Et sådant 
system bør dog tage hensyn til omfanget af 
lønnet arbejde for at undgå 
uforholdsmæssige virkninger for store 
bedrifter med mange ansatte. Indtægterne 
fra den anvendte progressive modulering
til store modtagere bør forblive i de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet, og 
skal anvendes til finansiering af projekter 
med et væsentligt bidrag til innovation
eller landbrugsmiljøordninger i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
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virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater, 
hvor de er fremkommet, og skal anvendes 
til finansiering af projekter med et 
væsentligt bidrag til innovation i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 157
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
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som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

som følge heraf. Begrænsningen bør 
heller ikke finde anvendelse i forbindelse 
med andelsselskaber eller andre juridiske 
personer, som består af en gruppe 
modtagere af direkte betalinger, og som 
samler betalingerne, før de udbetales i 
fuld udstrækning til medlemmerne. For at 
gøre nedsættelsen af betalinger effektiv bør 
medlemsstaterne opstille en række kriterier 
med henblik på at undgå misbrug begået af 
landbrugere, som søger at unddrage sig 
dens virkninger. Indtægterne fra reduktion 
og nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater
eller, hvor det er relevant, i de
institutionelle regioner, jf. artikel 20 i 
denne forordning, hvor de er 
fremkommet, og skal anvendes til 
finansiering af projekter med et væsentligt 
bidrag til innovation eller foranstaltninger 
til fremme af jobskabelse eller indførelsen 
af unge mennesker i landbrugssektoren i
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. es

Begrundelse

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Ændringsforslag 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. Begrænsningen bør 
heller ikke finde anvendelse i forbindelse
med andelsselskaber eller andre juridiske 
personer, som består af en gruppe 
modtagere af direkte betalinger, og som 
samler betalingerne, før de udbetales i 
fuld udstrækning til medlemmerne. For at 
gøre nedsættelsen af betalinger effektiv bør 
medlemsstaterne opstille en række kriterier 
med henblik på at undgå misbrug begået af 
landbrugere, som søger at unddrage sig 
dens virkninger. Indtægterne fra reduktion 
og nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater
eller regioner, hvor de er fremkommet, og 
skal anvendes enten til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation eller til andre foranstaltninger
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. […] af … om 
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støtte til udvikling af landdistrikterne fra 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
eller i henhold til første søjle som direkte 
betalinger eller koblet støtte i henhold til 
denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 159
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. Begrænsningen bør 
heller ikke finde anvendelse i forbindelse 
med andelsselskaber eller andre juridiske 
personer, hvis medlemmer driver en 
landbrugsvirksomhed sammen, eller som 
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Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

består af en gruppe landbrugere, og som 
samler betalingerne, før de udbetales i 
fuld udstrækning til medlemmerne. For at 
gøre nedsættelsen af betalinger effektiv bør 
medlemsstaterne opstille en række kriterier 
med henblik på at undgå misbrug begået af 
landbrugere, som søger at unddrage sig 
dens virkninger. Indtægterne fra reduktion 
og nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater, 
hvor de er fremkommet, og skal anvendes 
til finansiering af projekter med et 
væsentligt bidrag til innovation i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. de

Begrundelse

Såfremt der indføres et loft, skal det undgås, at andelsselskaber og lignende 
landbrugsproducentgrupper gøres til genstand for nedskæringer. Andelsselskaber og 
lignende landbrugsformer bliver stadigt vigtigere med henblik på at forbedre landbrugets 
konkurrenceevne yderligere. De bør ikke være genstand for forskelsbehandling.

Ændringsforslag 160
Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
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arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. Begrænsningen bør ikke 
finde anvendelse i forbindelse med 
andelsselskaber eller andre juridiske 
personer, hvis medlemmer driver en 
landbrugsvirksomhed sammen, eller som 
består af en gruppe landbrugere, og som 
samler betalingerne, før de udbetales i 
fuld udstrækning til medlemmerne. For at 
gøre nedsættelsen af betalinger effektiv bør 
medlemsstaterne opstille en række kriterier 
med henblik på at undgå misbrug begået af 
landbrugere, som søger at unddrage sig 
dens virkninger. Indtægterne fra reduktion 
og nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater, 
hvor de er fremkommet, og skal anvendes 
til finansiering af projekter med et 
væsentligt bidrag til innovation i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. de

Begrundelse

Andelsselskaber og lignende landbrugsformer bliver stadigt vigtigere og bør ikke være 
genstand for forskelsbehandling.
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Ændringsforslag 161
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens 
virkninger. Indtægterne fra reduktion og 
nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater, 
hvor de er fremkommet, og skal anvendes 
til finansiering af projekter med et 
væsentligt bidrag til innovation i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille kriterier, der giver dem mulighed 
for at investere i bæredygtige 
landbrugssystemer, herunder dem, der er 
defineret i de "grønne foranstaltninger" i 
denne forordning, og/eller som øger 
beskæftigelsen. Indtægterne fra reduktion 
og nedsættelse af betalinger til store 
modtagere bør forblive i de medlemsstater, 
hvor de er fremkommet, og skal anvendes 
til finansiering af projekter med et 
væsentligt bidrag til innovation, overgang 
til bæredygtige produktionssystemer og 
øget beskæftigelse i henhold til Europa-
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af Landdistrikterne (ELFUL). Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 162
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
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betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af
intensive sektorer, dyreopdræt og, hvis der 
ikke er anden finansiering tilgængelig, 
sektorer, der er berettiget til 
produktionsrelateret støtte, for at sikre 
beskæftigelsen.

Or. bg

Ændringsforslag 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
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af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet.

Or. en

Ændringsforslag 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
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anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af
offentlige mekanismer til opnåelse af 
stabile og lønsomme landbrugspriser.

Or. es

Ændringsforslag 165
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
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landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).
Medlemsstaterne vil herefter kunne tildele 
de beløb, der er fremkommet ved 
nedskæringer, til større modtagere, som 
var genstand for nedskæringerne, med 
henblik på investering i innovation.

Or. fr

Ændringsforslag 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
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store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til den ansatte arbejdskraft, 
herunder løn- og 
underentreprenøromkostninger, for at 
undgå uforholdsmæssige virkninger for 
store bedrifter med mange ansatte. Disse 
maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en

Ændringsforslag 167
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] af … om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

(15) Fordelingen af den direkte 
indkomststøtte blandt landbrugerne er 
kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 
del af betalingerne tildeles et ret lille antal 
store modtagere. På grund af 
stordriftsfordele behøver store modtagere 
ikke den samme støtte pr. enhed, for at 
målet med indkomststøtte kan nås 
effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 
det desuden lettere for store modtagere at 
arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 
derfor rimeligt at indføre et system for 
store modtagere, hvor støtten nedsættes 
gradvis og i sidste ende begrænses til en 
bedre fordeling af betalinger mellem 
landbrugerne. Et sådant system bør dog 
tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde
for at undgå uforholdsmæssige virkninger 
for store bedrifter med mange ansatte. 
Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 
anvendelse på betalinger, som ydes i 
forbindelse med landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet, da de 
nyttige mål, de forfølger, kan forringes 
som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 
af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 
opstille en række kriterier med henblik på 
at undgå misbrug begået af landbrugere, 
som søger at unddrage sig dens virkninger. 
Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 
betalinger til store modtagere bør forblive i 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 
og skal anvendes til finansiering af 
projekter med et væsentligt bidrag til 
innovation og udvikling af landdistrikter i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af … om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. en



AM\905018DA.doc 55/167 PE491.238v01-00

DA

Ændringsforslag 168
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Indførelsen af omlægning og 
nedsættelse af betalinger til landbrugere 
bør ikke kun følge princippet om ikke-
forskelsbehandling mellem medlemsstater 
og landbrugere. Den bør også løse et 
langvarigt problem med ekstrem ulighed 
mellem gunstigt og ugunstigt stillede 
landdistrikter og deres befolkninger. 20 % 
af landbrugerne modtager stadig over 80 
% af de direkte betalinger, med det 
resultat at deres vækst altid betyder, at et 
stigende antal mindre bedrifter må give 
op, hvilket medfører en hurtig affolkning 
af landdistrikterne. Betalinger mellem 
gamle og nye medlemsstater er også 
stadig ekstremt ulige, hvilket betyder, at 
ulemperne fortsætter med at eksistere.
Forbedret konditionering og tildeling af 
direkte betalinger og støtte til udvikling af 
landdistrikterne er derfor nødvendige, så 
landbrugerne bedre kan samarbejde om 
udviklingen af deres forretning, og 
programmerne for udvikling af 
landdistrikter kan skabe en infrastruktur, 
som fremmer generationsfornyelsen i 
landbruget og blomstrende 
landdistriktsøkonomier.

Or. en

Ændringsforslag 169
Brian Simpson

Forslag til forordning
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Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at nedsættelsen af betalinger kan 
gennemføres bedst muligt, navnlig med 
hensyn til procedurerne for tildeling af 
direkte betalinger til landbrugere og de 
tilsvarende overførsler til udvikling af 
landdistrikterne, bør der fastsættes 
nettolofter for hver medlemsstat, så 
betalingerne til landbrugerne begrænses i 
overensstemmelse med nedsættelsen. For 
at tage hensyn til de særlige forhold 
vedrørende landbrugsstøtte, der ydes i 
henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om 
særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i EU's fjernområder og 
Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 
18. september 2006 om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet til 
fordel for de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav og om ændring af forordning (EF) 
nr. 1782/2003, og for at tage hensyn til at 
disse direkte betalinger ikke er underlagt 
et loft, bør nettoloftet for de berørte 
medlemsstater ikke omfatte disse direkte 
betalinger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse udgør en hindring for øget konkurrenceevne, eftersom den 
tilskynder til opsplitning af landbrugsstrukturerne, signalerer, at strukturudvidelse ikke er 
ønskelig, og uvægerligt vil få uheldige virkninger for arbejdskraftens produktivitet. Den vil 
også ramme forskellige velgørende organisationer, eftersom den er et 
indkomststøtteinstrument, som ikke er korrekt målrettet mod behov. Desuden vil den betyde 
yderligere administrative byrder og være problematisk, hvad angår princippet om 
ligebehandling af modtagere.

Ændringsforslag 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Forslag til forordning
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Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at nedsættelsen af betalinger kan 
gennemføres bedst muligt, navnlig med 
hensyn til procedurerne for tildeling af 
direkte betalinger til landbrugere og de 
tilsvarende overførsler til udvikling af 
landdistrikterne, bør der fastsættes 
nettolofter for hver medlemsstat, så 
betalingerne til landbrugerne begrænses i 
overensstemmelse med nedsættelsen. For 
at tage hensyn til de særlige forhold 
vedrørende landbrugsstøtte, der ydes i 
henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om 
særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i EU's fjernområder og 
Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 
18. september 2006 om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet til 
fordel for de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav og om ændring af forordning (EF) 
nr. 1782/2003, og for at tage hensyn til at 
disse direkte betalinger ikke er underlagt 
et loft, bør nettoloftet for de berørte 
medlemsstater ikke omfatte disse direkte 
betalinger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 171
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at nedsættelsen af betalinger kan 
gennemføres bedst muligt, navnlig med 
hensyn til procedurerne for tildeling af 
direkte betalinger til landbrugere og de 
tilsvarende overførsler til udvikling af 
landdistrikterne, bør der fastsættes 

udgår
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nettolofter for hver medlemsstat, så 
betalingerne til landbrugerne begrænses i 
overensstemmelse med nedsættelsen. For 
at tage hensyn til de særlige forhold 
vedrørende landbrugsstøtte, der ydes i 
henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om 
særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i EU's fjernområder og 
Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 
18. september 2006 om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet til 
fordel for de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav og om ændring af forordning (EF) 
nr. 1782/2003, og for at tage hensyn til at 
disse direkte betalinger ikke er underlagt 
et loft, bør nettoloftet for de berørte 
medlemsstater ikke omfatte disse direkte 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at nedsættelsen af betalinger kan 
gennemføres bedst muligt, navnlig med 
hensyn til procedurerne for tildeling af 
direkte betalinger til landbrugere og de 
tilsvarende overførsler til udvikling af 
landdistrikterne, bør der fastsættes 
nettolofter for hver medlemsstat, så 
betalingerne til landbrugerne begrænses i 
overensstemmelse med nedsættelsen. For 
at tage hensyn til de særlige forhold 
vedrørende landbrugsstøtte, der ydes i 
henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om 
særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i EU's fjernområder og 
Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 

udgår



AM\905018DA.doc 59/167 PE491.238v01-00

DA

18. september 2006 om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet til 
fordel for de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav og om ændring af forordning (EF) 
nr. 1782/2003, og for at tage hensyn til at 
disse direkte betalinger ikke er underlagt 
et loft, bør nettoloftet for de berørte 
medlemsstater ikke omfatte disse direkte 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at nedsættelsen af betalinger kan 
gennemføres bedst muligt, navnlig med 
hensyn til procedurerne for tildeling af 
direkte betalinger til landbrugere og de 
tilsvarende overførsler til udvikling af 
landdistrikterne, bør der fastsættes 
nettolofter for hver medlemsstat, så 
betalingerne til landbrugerne begrænses i 
overensstemmelse med nedsættelsen. For 
at tage hensyn til de særlige forhold 
vedrørende landbrugsstøtte, der ydes i 
henhold til Rådets forordning (EF) 
nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om 
særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i EU's fjernområder og 
Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 
18. september 2006 om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet til 
fordel for de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav og om ændring af forordning (EF) 
nr. 1782/2003, og for at tage hensyn til at 
disse direkte betalinger ikke er underlagt 
et loft, bør nettoloftet for de berørte 
medlemsstater ikke omfatte disse direkte 

udgår
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betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 174
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Bæredygtig udvikling af 
landdistrikter bør prioriteres højt ved 
fordeling af midler, der er øremærket til 
den fælles landbrugspolitik.
Medlemsstaterne bør derfor have 
mulighed for at overføre op til 20 % af 
deres årlige nationale loft til 
kalenderårene 2014-2019 som 
supplerende støtte til programmerne for 
udvikling af landdistrikterne, der 
finansieres med midler fra ELFUL.
Yderligere støtte til dette mål kan også 
komme fra ubrugte betalingsbevillinger til 
områder med naturlige begrænsninger og 
fra ubrugte betalingsbevillinger til 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet.

Or. pl

Ændringsforslag 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) For at vurdere den nye fælles 
landbrugspolitik skal Kommissionen 
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inden udgangen af 2017 udføre en 
revision af reformerne og deres 
indvirkning på miljøet og 
landbrugsproduktionen.

Or. en

Ændringsforslag 176
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Landbrugerne i de medlemsstater, der 
tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller senere, 
modtager direkte betalinger via en 
indfasningsordning, der er fastsat i deres 
respektive tiltrædelsesakter. For Bulgarien 
og Rumænien vil en sådan mekanisme
stadig være i kraft i 2014 og 2015. 
Medlemsstaterne fik endvidere mulighed 
for at yde supplerende nationale direkte 
betalinger. Muligheden for at yde sådanne 
betalinger bør bibeholdes for Bulgarien 
og Rumænien, indtil de er fuldstændigt 
indfasede.

(19) Landbrugerne i de medlemsstater, der 
tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller senere, 
modtager direkte betalinger via en 
indfasningsordning, der er fastsat i deres 
respektive tiltrædelsesakter. For Bulgarien 
og Rumænien skal en sådan mekanisme
revideres i 2014 og 2015 med henblik på 
at opnå en rimelig tildeling af direkte 
betalinger blandt de forskellige 
medlemsstater.

Or. bg

Ændringsforslag 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med henblik på at sikre en bedre 
fordeling af støtten mellem 
landbrugsarealer i EU, herunder i de 
medlemsstater, der anvender den 

(20) Med henblik på at sikre en bedre 
fordeling af støtten i EU bør en ny 
grundbetalingsordning erstatte 
enkeltbetalingsordningen, som er fastsat i 
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generelle arealbetalingsordning, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009, bør 
en ny grundbetalingsordning erstatte 
enkeltbetalingsordningen, som er fastsat i 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere, og som er 
fortsat i forordning (EF) nr. 73/2009, som 
kombinerede de tidligere støtteordninger i 
én fælles ordning med afkoblede direkte 
betalinger. Et sådant skridt bør medføre 
udløbet af betalingsrettigheder, der er 
opnået i henhold til disse forordninger, og 
tildeling af nye, som dog stadig skal 
baseres på antallet af støtteberettigede 
hektar til rådighed for landbrugere i det 
første år for gennemførelsen af 
ordningen.

Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere, og som er 
fortsat i forordning (EF) nr. 73/2009, som 
kombinerede de tidligere støtteordninger i 
én fælles ordning med afkoblede direkte 
betalinger. Medlemsstaterne bør ændre 
deres eksisterende støttesystemer i 
overensstemmelse med denne forordning 
uden nødvendigvis at afskaffe deres 
nuværende modeller for direkte 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 178
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med henblik på at sikre en bedre 
fordeling af støtten mellem 
landbrugsarealer i EU, herunder i de 
medlemsstater, der anvender den generelle 
arealbetalingsordning, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 73/2009, bør en ny 
grundbetalingsordning erstatte 
enkeltbetalingsordningen, som er fastsat i 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere, og som er 

(20) Med henblik på at sikre en bedre 
fordeling af støtten mellem 
landbrugsarealer i EU, herunder i de 
medlemsstater, der anvender den generelle 
arealbetalingsordning, der er fastsat i 
forordning (EF) nr. 73/2009, bør en ny 
grundbetalingsordning erstatte 
enkeltbetalingsordningen, som er fastsat i 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere, og som er 
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fortsat i forordning (EF) nr. 73/2009, som 
kombinerede de tidligere støtteordninger i 
én fælles ordning med afkoblede direkte 
betalinger. Et sådant skridt bør medføre
udløbet af betalingsrettigheder, der er 
opnået i henhold til disse forordninger, og 
tildeling af nye, som dog stadig skal 
baseres på antallet af støtteberettigede 
hektar til rådighed for landbrugere i det 
første år for gennemførelsen af ordningen.

fortsat i forordning (EF) nr. 73/2009, som 
kombinerede de tidligere støtteordninger i 
én fælles ordning med afkoblede direkte 
betalinger. Det er altafgørende, at et
sådant skridt medfører udløbet af 
betalingsrettigheder, der er opnået i 
henhold til disse forordninger, og tildeling 
af nye, som dog stadig skal baseres på 
antallet af støtteberettigede hektar til 
rådighed for landbrugere i det første år for 
gennemførelsen af ordningen.

Or. de

Begrundelse

Det skal være obligatorisk for medlemsstaterne at udføre en omfordeling af 
betalingsrettigheder, når denne forordning træder i kraft. Det vil sikre lige muligheder for de 
aktører, som har betalingsrettigheder, og nye aktører i systemet.

Ændringsforslag 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt ved at mindske sammenkædningen 
med historiske referencer og inden for de 
generelle rammer for EU's budget. For at 
sikre en mere ligelig fordeling af den 
direkte støtte og samtidig tage hensyn til de 
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og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende 
niveau og dette niveau. Denne konvergens 
vil forholdsmæssigt blive finansieret af 
alle medlemsstater, hvis direkte betalinger
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden 
bør alle betalingsrettigheder, der aktiveres i
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien 
af betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I 
debatten om den næste flerårige 
finansielle ramme, der starter i 2021, bør 
målet om at opnå fuldstændig konvergens 
ved lige fordeling af den direkte støtte i 
hele EU i den pågældende periode tages 
op.

forskelle, der stadig eksisterer i lønniveau 
og råvareomkostninger, vil størrelsen af 
den direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Omfordelingen af direkte 
betalinger bør opfylde de grundlæggende 
principper i Europa 2020 og dermed
understrege behovet for at anvende EU-
midler til økonomisk vækst. Til dette
formål bør de direkte betalinger
omfordeles på grundlag af relevante, 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier såsom landbrugsproduktionens 
værdi, merværdi, arbejdskraft og 
købekraft. Desuden bør alle 
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2022 i 
en medlemsstat eller i en region, have en
nogenlunde ensartet eller en ensartet
enhedsværdi efter en konvergens til denne 
værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for
produktionssektorerne kan 
medlemsstaterne fastholde en vis 
differentiering med hensyn til den direkte 
støtte med henblik på at tage hensyn til 
forskellige former for arealudnyttelse.

Or. it

Ændringsforslag 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 

(21) Direkte indkomststøtte bør fordeles 
mere rimeligt ved at mindske 
sammenkædningen med historiske 
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følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden 
bør alle betalingsrettigheder, der aktiveres 
i 2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. 
For at undgå drastiske økonomiske følger 
for landbrugere bør medlemsstater, der 
har anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien 
af betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I 
debatten om den næste flerårige 
finansielle ramme, der starter i 2021, bør 
målet om at opnå fuldstændig konvergens 
ved lige fordeling af den direkte støtte i
hele EU i den pågældende periode tages 
op.

referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere rimelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet.

Or. en
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Ændringsforslag 181
Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af 
gennemsnittet kommer til at dække en 
tredjedel af forskellen mellem deres 
nuværende niveau og dette niveau. Denne 
konvergens vil forholdsmæssigt blive 
finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Desuden bør alle
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt ved gradvist at mindske 
sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle betalingsrettigheder, der 
aktiveres i 2019 i en medlemsstat eller i en 
region, bør bevæge sig hen imod en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i en 
fleksibel, trinvis overgangsperiode. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder. Medlemsstaterne kan 
også begrænse nedskæringer i
grundbetalingerne til landbrugsbedrifter, 
der skyldes udfasningen af den historiske 
model.
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anvendelsen af den nye ordning. I 
debatten om den næste flerårige 
finansielle ramme, der starter i 2021, bør 
målet om at opnå fuldstændig konvergens 
ved lige fordeling af den direkte støtte i 
hele EU i den pågældende periode tages 
op.

Or. en

Ændringsforslag 182
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af 
gennemsnittet kommer til at dække en 
tredjedel af forskellen mellem deres 
nuværende niveau og dette niveau. Denne 
konvergens vil forholdsmæssigt blive 
finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Desuden bør alle

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle betalingsrettigheder, der 
aktiveres i 2019 i en medlemsstat eller i en 
region, bør have en nogenlunde ensartet
eller en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
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betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for
anvendelsen af den nye ordning. I 
debatten om den næste flerårige 
finansielle ramme, der starter i 2021, bør 
målet om at opnå fuldstændig konvergens 
ved lige fordeling af den direkte støtte i 
hele EU i den pågældende periode tages 
op.

navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske og andre
faktorer som aftalt med Kommissionen i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder. Medlemsstaterne kan 
også begrænse nedskæringer i
grundbetalingerne til landbrugsbedrifter, 
der skyldes ophøret med anvendelsen af 
den historiske model.

Or. en

Ændringsforslag 183
Valdemar Tomaševski

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
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der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende 
niveau og dette niveau. Denne konvergens 
vil forholdsmæssigt blive finansieret af 
alle medlemsstater, hvis direkte betalinger
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden 
bør alle betalingsrettigheder, der aktiveres
i 2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. 
For at undgå drastiske økonomiske følger 
for landbrugere bør medlemsstater, der 
har anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien 
af betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I 
debatten om den næste flerårige 
finansielle ramme, der starter i 2021, bør 
målet om at opnå fuldstændig konvergens 
ved lige fordeling af den direkte støtte i 
hele EU i den pågældende periode tages 
op.

der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Der bør indføres en 
enkeltbetalingsordning, som medfører en 
vis omfordeling af midlerne, af hensyn til 
en rimelig fordeling af de direkte 
betalinger i hele EU, således at hver 
medlemsstat modtager mindst 90 % af 
EU-gennemsnittet for direkte betalinger, 
og ingen medlemsstat modtager mere end 
110 % af EU-gennemsnittet for direkte 
betalinger. Der bør gennemføres en ny
ordning med direkte betalinger, men den 
bør følges af en garanti for, at 
overgangsperioden bliver passende 
kortere – og slutter senest i 2015 – for
medlemsstater, som modtager direkte 
betalinger under EU-gennemsnittet i den
nuværende støtteperiode.

Or. pl

Ændringsforslag 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
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følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med et 
nuværende niveau for direkte betalinger
pr. hektar på under 80 % af EU-
gennemsnittet kommer til at dække 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Medlemsstater med 
direkte betalinger over 80 %, men under 
EU-gennemsnittet kommer til at dække
denne forskel med 10 %. Denne
konvergens vil forholdsmæssigt blive 
finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Dette maksimumsniveau 
for direkte betalinger pr. hektar i 
medlemsstaterne bør dog ikke overskride 
120 % af EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
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af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 185
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere rimelig og ligelig fordeling af den 
direkte støtte og samtidig tage hensyn til de 
forskelle, der stadig eksisterer i lønniveau 
og råvareomkostninger, og at alle
europæiske landbrugere arbejder i det 
indre marked og navnlig i et fælles 
arbejdsmarked, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. For at undgå yderligere 
konkurrenceforvridning, som har sociale 
indvirkninger for en række 
medlemsstater, især de baltiske lande, skal 
der tages hensyn ikke kun til 
landbrugernes interesser, men også 
forbrugernes og offentlighedens behov i 
al almindelighed. Alle medlemsstater med
et nuværende niveau for direkte betalinger
pr. hektar på under 90 % af EU-
gennemsnittet kommer til at dække 
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landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau i begyndelsen af den 
finansielle periode 2014-2020.
Medlemsstater med direkte betalinger 
over 90 %, men under EU-gennemsnittet 
kommer til at dække denne forskel med 10 
% inden for den flerårige finansielle 
ramme. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
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individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere rimelig og ligelig fordeling af den 
direkte støtte og samtidig tage hensyn til de 
forskelle, der stadig eksisterer i lønniveau 
og råvareomkostninger, og at alle
europæiske landbrugere arbejder i det 
indre marked og navnlig i et fælles 
arbejdsmarked, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. For at undgå yderligere 
konkurrenceforvridning, som har sociale 
indvirkninger for en række 
medlemsstater, især de baltiske lande, skal 
der tages hensyn ikke kun til 
landbrugernes interesser, men også 
forbrugernes og offentlighedens behov i 
al almindelighed. Alle medlemsstater med
et nuværende niveau for direkte betalinger
pr. hektar på under 90 % af EU-
gennemsnittet kommer til at dække 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau i begyndelsen af den 
finansielle periode 2014-2020.
Medlemsstater med direkte betalinger 
over 90 %, men under EU-gennemsnittet 
kommer til at dække denne forskel med 10
% inden for den flerårige finansielle 
ramme. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
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betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 187
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere rimelig og ligelig fordeling af den 
direkte støtte og samtidig tage hensyn til de 
forskelle, der stadig eksisterer i lønniveau 
og råvareomkostninger, og at alle
europæiske landbrugere arbejder i det 
indre marked og navnlig i et fælles 
arbejdsmarked, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. For at undgå yderligere 
konkurrenceforvridning, som har sociale 
indvirkninger for en række 
medlemsstater, især de baltiske lande, skal 
der tages hensyn ikke kun til 
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alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

landbrugernes interesser, men også 
forbrugernes og offentlighedens behov i 
al almindelighed. Alle medlemsstater med
et nuværende niveau for direkte betalinger
pr. hektar på under 90 % af EU-
gennemsnittet kommer til at dække 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau i begyndelsen af den 
finansielle periode 2014-2020.
Medlemsstater med direkte betalinger 
over 90 %, men under EU-gennemsnittet 
kommer til at dække denne forskel med 10 
% inden for den flerårige finansielle 
ramme. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 188
Inese Vaidere

Forslag til forordning
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med et 
nuværende niveau for direkte betalinger
pr. hektar på under 80 % af EU-
gennemsnittet kommer til at dække 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og EU-gennemsnittet. Medlemsstater med 
direkte betalinger over 80 %, men under 
EU-gennemsnittet kommer til at dække
denne forskel med 10 %. Denne
konvergens vil forholdsmæssigt blive 
finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Dette maksimumsniveau 
for direkte betalinger pr. hektar i 
medlemsstaterne bør dog ikke overskride 
120 % af EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
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pågældende periode tages op. mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 189
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere rimelig og ligelig fordeling af den 
direkte støtte og samtidig tage hensyn til de 
forskelle, der stadig eksisterer i lønniveau 
og råvareomkostninger, og at alle
europæiske landbrugere arbejder i det 
indre marked og navnlig i et fælles 
arbejdsmarked, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. For at undgå yderligere 
konkurrenceforvridning, som har sociale 
indvirkninger for en række 
medlemsstater, især de baltiske lande, skal 
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ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

der tages hensyn ikke kun til 
landbrugernes interesser, men også 
forbrugernes og offentlighedens behov i 
al almindelighed. Alle medlemsstater med
et nuværende niveau for direkte betalinger
pr. hektar på under 90 % af EU-
gennemsnittet kommer til at dække 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau i begyndelsen af den 
finansielle periode 2014-2020.
Medlemsstater med direkte betalinger 
over 90 %, men under EU-gennemsnittet 
kommer til at dække denne forskel med 10 
% inden for den flerårige finansielle 
ramme. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 190
Alexander Mirsky

Forslag til forordning
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Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere rimelig og ligelig fordeling af den 
direkte støtte og samtidig tage hensyn til de 
forskelle, der stadig eksisterer i lønniveau 
og råvareomkostninger, og at alle
europæiske landbrugere arbejder i det 
indre marked og navnlig i et fælles 
arbejdsmarked, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. For at undgå yderligere 
konkurrenceforvridning, som har sociale 
indvirkninger for en række 
medlemsstater, især de baltiske lande, skal 
der tages hensyn ikke kun til 
landbrugernes interesser, men også 
forbrugernes og offentlighedens behov i 
al almindelighed. Alle medlemsstater med
et nuværende niveau for direkte betalinger
pr. hektar på under 90 % af EU-
gennemsnittet kommer til at dække 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau i begyndelsen af den 
finansielle periode 2014-2020.
Medlemsstater med direkte betalinger 
over 90 %, men under EU-gennemsnittet 
kommer til at dække denne forskel med 10 
% inden for den flerårige finansielle 
ramme. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
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pågældende periode tages op. alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Det er derfor 
altafgørende, at der sikres sammenhæng 
mellem de ensartede afgifter og krav, som 
pålægges landbrugere i hele EU, og 
niveauet for direkte støtte. Direkte
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne og være 
mere fokuseret på de nye mål ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
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råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende 
niveau og dette niveau. Denne konvergens 
vil forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig og harmonisk fordeling af den 
direkte støtte og samtidig tage hensyn til de 
forskelle, der stadig eksisterer i lønniveau 
og råvareomkostninger, vil størrelsen af 
den direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Ud over konvergens mellem 
støttebetalingerne på nationalt og 
regionalt plan bør de samlede nationale 
direkte støttebeløb ligeledes tilpasses, 
således at medlemsstater, hvor de 
nuværende direkte betalinger pr. hektar 
ligger under 50 % af EU-gennemsnittet, 
modtager 70 % af dette gennemsnit. I 
medlemsstater, hvor de nuværende direkte
betalinger ligger på mellem 50 % og 70 % 
af gennemsnittet, bør de direkte betalinger 
øges til 80 % af gennemsnittet, og i 
medlemsstater, hvor de direkte betalinger 
ligger på mellem 70 % og 80 % af 
gennemsnittet, bør de direkte betalinger 
øges til 90 % af EU-gennemsnittet. Efter 
indførelsen af denne mekanisme kan den 
modtagne støtte ikke ligge på under 70 %
af EU-gennemsnittet i nogen medlemsstat.
Såfremt medlemsstater har 
betalingsniveauer, som ligger over EU-
gennemsnittet, bør konvergensprocessen 
ikke føre til, at disse niveauer bringes ned 
under gennemsnittet. Denne konvergens 
vil forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
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der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. pl

Ændringsforslag 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af 
gennemsnittet kommer til at dække en 
tredjedel af forskellen mellem deres 
nuværende niveau og dette niveau. Denne 
konvergens vil forholdsmæssigt blive 
finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Desuden bør alle
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle betalingsrettigheder, der 
aktiveres i hele EU, bør have en ensartet 
enhedsværdi efter en konvergens til denne 
værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
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til denne værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den
pågældende periode tages op.

anvendelsen af den nye ordning. Målet om 
at opnå fuldstændig konvergens ved lige 
fordeling af den direkte støtte i hele EU
bør være opnået i slutningen af 
gyldighedsperioden for den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020.
Desuden bør alle betalingsrettigheder, der 
aktiveres i 2019 i en medlemsstat eller i en 
region, have en ensartet enhedsværdi.

Or. pt

Ændringsforslag 193
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
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betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder. Medlemsstaterne kan 
også begrænse nedskæringer i
grundbetalingerne til landbrugsbedrifter, 
der skyldes ophøret med anvendelsen af 
den historiske model. I debatten om den 
næste flerårige finansielle ramme, der 
starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op senest i 2023.
Omfanget af medlemsstaternes direkte 
betalinger (rammen) bør tilpasses, således 
at niveauet for direkte betalinger i alle 
medlemsstater ikke ligger på under 80 % 
af EU-gennemsnittet for direkte støtte pr. 
1. januar 2014.

Or. lv

Ændringsforslag 194
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive (21) Som følge af den successive 
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integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en
mere ligelig fordeling af den direkte støtte
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget for at sikre en 
ligelig fordeling af den direkte støtte i alle 
medlemsstater. Samtidig med at der tages
hensyn til de stadigt mindre forskelle, der
fortsat eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset med henblik herpå. Alle 
medlemsstater med direkte betalinger på 
under 90 % af gennemsnittet kommer til at 
dække en tredjedel af forskellen mellem 
deres nuværende niveau og dette niveau. 
Denne konvergens vil forholdsmæssigt 
blive finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Desuden bør alle 
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. pl
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Ændringsforslag 195
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under EU-gennemsnittet
kommer til at dække halvdelen af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
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betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 196
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under gennemsnittet kommer 
til at dække 66 % af forskellen mellem 
deres nuværende niveau og dette niveau.
Ingen medlemsstat bør modtage støtte på 
under 75 % af gennemsnittet. Denne 
konvergens vil forholdsmæssigt blive 
finansieret af alle medlemsstater, hvis 
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alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Desuden bør alle 
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. ro

Ændringsforslag 197
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
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og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække to tredjedele af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. fr

Ændringsforslag 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
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vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
blive finansieret med lineære 
nedskæringer for alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet, med en maksimal 
nedskæring på 5 % af hver enkelt 
medlemsstats niveau. Desuden bør alle 
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en
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Ændringsforslag 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Det er 
vigtigt, at disse medlemsstaters 
konvergensbidrag ikke overskrider en vis 
procentdel af deres oprindelige ramme. til
Desuden bør alle betalingsrettigheder, der 
aktiveres i 2019 i en medlemsstat eller i en 
region, have en ensartet enhedsværdi efter 
en konvergens til denne værdi, som bør 
finde sted i overgangsperioden i lineære 
trin. For at undgå drastiske økonomiske 
følger for landbrugere bør medlemsstater, 
der har anvendt enkeltbetalingsordningen 
og navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
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om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. fr

Begrundelse

Procentdelen af den oprindelige ramme bestemmes alt efter resultaterne af forhandlingerne 
om den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 200
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
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forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden 
bør alle betalingsrettigheder, der aktiveres
i 2019 i en medlemsstat eller i en region,
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. 
For at undgå drastiske økonomiske følger 
for landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Værdien af
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller i 
en region bør justeres gradvist, indtil den 
når mindst det konvergensniveau, der er 
fastsat for 2019. For at undgå drastiske 
økonomiske følger for landbrugere bør 
medlemsstater, der har anvendt 
enkeltbetalingsordningen og navnlig den 
historiske model, have mulighed for at tage 
historiske faktorer i betragtning ved 
beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. es

Begrundelse

Formålet er at undgå forvridning, sikre bedrifternes stabilitet på et tidspunkt, hvor de 
offentlige budgetter er under hårdt pres, give medlemsstater og regioner råderum til 
gennemførelse af intern konvergens og fastlægge en rimelig begrænsning for variationerne i 
den støtte, der ydes til modtagerne, således at bedrifternes levedygtighed ikke kommer i fare.

Ændringsforslag 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
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vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i
2021 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning.

Or. en

Ændringsforslag 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Med forbehold af denne
indsnævring af kløften skal størrelsen på 
direkte betalinger i Estland, Letland og 
Litauen mindst op på samme niveau som i 
den medlemsstat blandt de resterende 
lande, med undtagelse af disse tre lande, 
der har det laveste betalingsniveau. Denne 
konvergens vil forholdsmæssigt blive 
finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Forskellen i direkte 
støttebetalinger pr. hektar i enhver 
medlemsstat bør ikke være større end 
forskellen pr. hektar mellem 
medlemsstaterne. Desuden bør alle 
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
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af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. de

Ændringsforslag 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
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forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op. Til dette 
formål bør der overvejes finansielle 
støtteforanstaltninger for at fremme 
medlemsstaternes gennemførelse af de 
nye fælles landbrugspolitikker.

Or. ro

Ændringsforslag 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
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historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Forslag til forordning
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Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direkte betalinger skal fordeles blandt 
medlemsstaterne på en sådan måde, at 
den enkelte medlemsstat som et nationalt 
loft modtager et beløb svarende til det 
antal ha, der er omfattet af direkte 
betalingsanmodninger i 2013 
multipliceret med gennemsnittet for 
direkte betalinger i hele EU i 2013. De 
medlemsstater, hvori de gennemsnitlige 
direkte betalinger pr. hektar overstiger 
110 % af de gennemsnitlige betalinger i 
hele EU, kan anvende supplerende 
betalinger fra deres nationale budgetter.

Or. en

Ændringsforslag 206
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) der henviser til artikel 18 i 
Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som forbyder 
forskelsbehandling på grund af 
nationalitet, til artikel 39, stk. 2, der tager 
hensyn til forskelle mellem regioner og 
ikke mellem medlemsstater, samt artikel 
40, stk. 2, der forbyder forskelsbehandling 
mellem landbrugsproducenter i EU. For 
at sikre, at systemet til fordeling af direkte 
betalinger blandt medlemsstaterne er 
retfærdigt og ikke-diskriminerende over 
for landbrugere, bør de nationale 
bevillingsrammer beregnes på baggrund 
af en ensartet takst pr. hektar i hele EU, 
svarende til den gennemsnitlige betaling 
pr. hektar for 2013.
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Or. pl

Ændringsforslag 207
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Ud over konvergens mellem 
støttebetalingerne på nationalt og 
regionalt plan bør de samlede nationale 
direkte støttebeløb ligeledes tilpasses, så 
forskellen til de medlemsstater, hvor de 
nuværende direkte støttebetalinger pr. 
hektar ligger under 70 % af EU-
gennemsnittet, mindskes med 30 %. I 
medlemsstater med et direkte støtteniveau 
på mellem 70 % og 80 % af 
gennemsnittet, skal forskellen mindskes 
med 25 %, og i de medlemsstater, hvor 
niveauet ligger på over 80 % af 
gennemsnittet, skal det mindskes med 20 
%. Efter indførelsen af disse mekanismer 
kan den modtagne støtte ikke ligge på 
under 65 % af EU-gennemsnittet i nogen 
medlemsstat. Såfremt medlemsstater har 
betalingsniveauer, som ligger over EU-
gennemsnittet, bør konvergensprocessen 
ikke føre til, at disse niveauer bringes ned 
under gennemsnittet. Denne konvergens 
vil forholdsmæssigt blive finansieret af 
alle medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet.

Or. pl

Ændringsforslag 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
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Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Ud over konvergens mellem 
støttebetalingerne på nationalt og 
regionalt plan bør de samlede nationale 
direkte støttebeløb ligeledes tilpasses, så 
forskellen til de medlemsstater, hvor de 
nuværende direkte støttebetalinger pr. 
hektar ligger under 70 % af EU-
gennemsnittet, mindskes med 30 %. I 
medlemsstater med et direkte støtteniveau 
på mellem 70 % og 80 % af 
gennemsnittet, skal forskellen mindskes 
med 25 % og i de medlemsstater, hvor 
niveauet ligger på over 80 % af 
gennemsnittet, skal det mindskes med 10 
%. Efter indførelsen af disse mekanismer 
kan den modtagne støtte ikke ligge på 
under 65 % af EU-gennemsnittet i nogen 
medlemsstat. Såfremt medlemsstater har 
betalingsniveauer, som ligger over EU-
gennemsnittet, bør konvergensprocessen 
ikke føre til, at disse niveauer bringes ned 
under gennemsnittet. Denne konvergens 
vil blive finansieret forholdsmæssigt af 
alle medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. De 
medlemsstater, der fortsat ligger under 
EU-gennemsnittet efter ovennævnte 
underskudsreduktioner, skal have 
mulighed for at slå bro over denne kløft 
ved hjælp af nationale budgetbevillinger.

Or. ro

Ændringsforslag 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Betalingsrettigheder, der aktiveres i 
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2019 i en medlemsstat eller i en region, 
bør have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergensperiode, men for at undgå 
drastiske økonomiske og 
produktionsmæssige følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for delvis at tage historiske 
faktorer i betragtning ved beregningen af 
værdien af betalingsrettigheder. I 
debatten om den næste flerårige 
finansielle ramme, der starter i 2021, bør 
der fortsat fokuseres på 
konvergensspørgsmålet, idet der tages 
hensyn til revisionen af den reformerede 
fælles landbrugspolitik i 2017.

Or. en

Ændringsforslag 210
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direkte betalinger skal fordeles blandt 
medlemsstaterne på en sådan måde, at 
den enkelte medlemsstat som et nationalt 
loft modtager et beløb svarende til det 
antal hektarer, der er omfattet af direkte 
betalingsanmodninger i 2013 
multipliceret med gennemsnittet for 
direkte betalinger i hele EU i 2013. De 
medlemsstater, hvori de gennemsnitlige 
direkte betalinger pr. hektar overstiger 
110 % af de gennemsnitlige betalinger i 
hele EU, kan anvende supplerende 
betalinger fra deres nationale budgetter.

Or. en
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Ændringsforslag 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) De medlemsstater, der anvender den 
generelle arealbetalingsordning (SAPS), 
kan opretholde dette system med 
forbehold af ændringer for at tage højde 
for den nye grundbetalingsordning og 
betingelserne i henhold til kapitel 2 i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 212
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) For medlemsstater, i hvilke 
indførelsen af en ensartet sats resulterer i 
en betydelig reduktion i de direkte 
betalinger, bør der indføres en frivillig 
løsning, hvormed supplerende betalinger 
kan foretages fra nationale budgetter for 
at afbøde effekten af reduktionen.

Or. pl

Ændringsforslag 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
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Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Da den gennemsnitlige betaling pr. 
hektar i de nye medlemsstater er beregnet 
ud fra en afbalanceringsformel på 
baggrund af tidligere år for at sikre 
rimelighed, bør der under den model, der 
anvendes for de gamle medlemsstater, ud 
over dette overfladeareal også tages 
hensyn til den overflade, der er resultatet 
af omlægningen til hektarer af det antal 
dyr, for hvilke der blev foretaget 
supplerende nationale betalinger.

Or. ro

Ændringsforslag 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) De medlemsstater, der den 31. 
december 2013 anvender 
enkeltbetalingsordningen på et regionalt 
eller regionalhybridt grundlag, kan 
opretholde deres eksisterende 
betalingsrettigheder med forbehold af 
ændringer for at tage højde for 
betingelserne i henhold til kapitel 2 i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 215
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle 
af dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 
national reserve, der kan bruges til at 
gøre det lettere for nye unge landbrugere 
at komme med i ordningen eller til at 
tilgodese særlige behov i bestemte 
områder. Regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er 
muligt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 
national reserve, der kan bruges til at gøre 
det lettere for nye unge landbrugere at 
komme med i ordningen eller til at 
tilgodese særlige behov i bestemte 
områder. Regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er muligt.

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 
national reserve, der kan bruges af den 
enkelte medlemsstat til at gøre det lettere 
for nye unge landbrugere at komme med i 
ordningen eller til at tilgodese særlige 
behov i bestemte områder. Regler for 
overdragelse og udnyttelse af 
betalingsrettigheder bør bevares, men 
forenkles, hvor det er muligt.
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Or. en

Ændringsforslag 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 
national reserve, der kan bruges til at gøre 
det lettere for nye unge landbrugere at 
komme med i ordningen eller til at 
tilgodese særlige behov i bestemte 
områder. Regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er muligt.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger under anden søjle vedrørende unge landbrugere er en mere effektiv måde til 
støtte og ansporing af nye markedsdeltagere, og derfor bør det være frivilligt for 
medlemsstaterne at gennemføre foranstaltninger under første søjle.

Ændringsforslag 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
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for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 
national reserve, der kan bruges til at gøre 
det lettere for nye unge landbrugere at 
komme med i ordningen eller til at 
tilgodese særlige behov i bestemte 
områder. Regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er muligt.

for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat, i det 
mindste i det første år for gennemførelsen 
af den nye grundbetalingsordning, have 
en national reserve, der kan administreres 
regionalt, og som kan bruges til at gøre det 
lettere for unge landbrugere og nye aktører
at komme med i ordningen eller til at 
tilgodese særlige behov i bestemte 
områder. Regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er muligt.

Or. en

Ændringsforslag 219
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Generationsfornyelse og et 
forbedret samarbejde mellem 
generationerne skal gøres til en 
fremtrædende prioritet for fordelingen af 
direkte betalinger til landbrugere og nye 
aktører samt for støtteforanstaltninger til 
udvikling af landdistrikter; da blot 6 % af 
de europæiske landbrugere er yngre end 
35 og 80 % er ældre end 55, og næsten 4,5 
mio. landbrugere således nærmer sig 
pensionsalderen inden for de næste 10 år, 
bør landdistriktudviklingsprogrammer og 
direkte støtteordninger specielt forbedre 
overførslen og udvekslingen af bedste 
bæredygtige praksis og viden på gårde og 
mellem landdistrikter.

Or. en
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Ændringsforslag 220
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle 
af dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 
national reserve, der kan bruges til at 
gøre det lettere for nye unge landbrugere 
og nye aktører at komme med i ordningen 
eller til at tilgodese særlige behov i 
bestemte områder. Regler for overdragelse 
og udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er 
muligt.

Or. en

Ændringsforslag 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at beskytte modtagernes 
rettigheder og for at afklare særlige 
situationer, der kan opstå ved anvendelsen 
af grundbetalingsordningen, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af regler om landbrugernes 
støtteberettigelse og adgang til 
grundbetalingsordningen, herunder i 

(23) For at beskytte modtagernes 
rettigheder og for at afklare særlige 
situationer, der kan opstå ved anvendelsen 
af grundbetalingsordningen, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel traktatens artikel 290 om
vedtagelse af regler om landbrugernes 
støtteberettigelse og adgang til 
grundbetalingsordningen, herunder i 
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tilfælde af arv og arveforskud, arv i 
henhold til en forpagtningskontrakt, 
ændring af retlig status eller benævnelse og 
bedriftssammenlægning eller –opdeling; 
vedtagelse af regler om beregning af 
værdien og antallet af eller om forhøjelse 
af værdien af betalingsrettigheder i 
forbindelse med tildeling af 
betalingsrettigheder, herunder muligheden 
for at fastsætte en foreløbig værdi, et 
foreløbigt antal eller en foreløbig 
forhøjelse af betalingsrettigheder, der 
tildeles på grundlag af landbrugerens 
ansøgning, regler om betingelser for at 
fastsætte betalingsrettighedernes foreløbige 
og endelige værdi og antal og 
bestemmelser om tilfælde, hvor en 
salgsaftale eller forpagtningskontrakt kan 
have indflydelse på tildelingen af 
betalingsrettigheder; om fastsættelse og 
beregning af værdien og antallet af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve; vedtagelse af regler om ændring af 
betalingsrettighedernes enhedsværdi, især i 
forbindelse med rettighedsandele, og 
kriterier for tildeling af betalingsrettigheder 
fra den nationale reserve til landbrugere, 
der ikke søgte om støtte i 2011.

tilfælde af arv og arveforskud, arv i 
henhold til en forpagtningskontrakt, 
ændring af retlig status eller benævnelse og 
bedriftssammenlægning eller –opdeling; 
vedtagelse af regler om beregning af 
værdien og antallet af eller om forhøjelse 
af værdien af betalingsrettigheder i 
forbindelse med tildeling af 
betalingsrettigheder, herunder muligheden 
for at fastsætte en foreløbig værdi, et 
foreløbigt antal eller en foreløbig 
forhøjelse af betalingsrettigheder, der 
tildeles på grundlag af landbrugerens 
ansøgning, regler om betingelser for at 
fastsætte betalingsrettighedernes foreløbige 
og endelige værdi og antal og 
bestemmelser om tilfælde, hvor en 
salgsaftale eller forpagtningskontrakt kan 
have indflydelse på tildelingen af 
betalingsrettigheder; om fastsættelse og 
beregning af værdien og antallet af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve; vedtagelse af regler om ændring af 
betalingsrettighedernes enhedsværdi, især i 
forbindelse med rettighedsandele, og 
kriterier for tildeling af betalingsrettigheder 
fra den nationale reserve til landbrugere, 
der ikke søgte om støtte i 2009, 2010 eller
2011.

Or. en

Ændringsforslag 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at beskytte modtagernes 
rettigheder og for at afklare særlige 
situationer, der kan opstå ved anvendelsen 
af grundbetalingsordningen, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 

(23) For at beskytte modtagernes 
rettigheder og for at afklare særlige 
situationer, der kan opstå ved anvendelsen 
af grundbetalingsordningen, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
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med artikel traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af regler om landbrugernes 
støtteberettigelse og adgang til 
grundbetalingsordningen, herunder i 
tilfælde af arv og arveforskud, arv i 
henhold til en forpagtningskontrakt, 
ændring af retlig status eller benævnelse og 
bedriftssammenlægning eller –opdeling; 
vedtagelse af regler om beregning af 
værdien og antallet af eller om forhøjelse 
af værdien af betalingsrettigheder i 
forbindelse med tildeling af 
betalingsrettigheder, herunder muligheden 
for at fastsætte en foreløbig værdi, et 
foreløbigt antal eller en foreløbig 
forhøjelse af betalingsrettigheder, der 
tildeles på grundlag af landbrugerens 
ansøgning, regler om betingelser for at 
fastsætte betalingsrettighedernes foreløbige 
og endelige værdi og antal og 
bestemmelser om tilfælde, hvor en 
salgsaftale eller forpagtningskontrakt kan 
have indflydelse på tildelingen af 
betalingsrettigheder; om fastsættelse og 
beregning af værdien og antallet af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve; vedtagelse af regler om ændring af 
betalingsrettighedernes enhedsværdi, især i
forbindelse med rettighedsandele, og 
kriterier for tildeling af betalingsrettigheder 
fra den nationale reserve til landbrugere, 
der ikke søgte om støtte i 2011.

med artikel traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af regler om landbrugernes 
støtteberettigelse og adgang til 
grundbetalingsordningen, herunder i 
tilfælde af arv og arveforskud, arv i 
henhold til en forpagtningskontrakt, 
ændring af retlig status eller benævnelse og 
bedriftssammenlægning eller –opdeling; 
vedtagelse af regler om beregning af 
værdien og antallet af eller om forhøjelse 
af værdien af betalingsrettigheder i 
forbindelse med tildeling af 
betalingsrettigheder, herunder muligheden 
for at fastsætte en foreløbig værdi, et 
foreløbigt antal eller en foreløbig 
forhøjelse af betalingsrettigheder, der 
tildeles på grundlag af landbrugerens 
ansøgning, regler om betingelser for at 
fastsætte betalingsrettighedernes foreløbige 
og endelige værdi og antal og 
bestemmelser om tilfælde, hvor en 
salgsaftale eller forpagtningskontrakt kan 
have indflydelse på tildelingen af 
betalingsrettigheder; om fastsættelse og 
beregning af værdien og antallet af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve; vedtagelse af regler om ændring af 
betalingsrettighedernes enhedsværdi, især i 
forbindelse med rettighedsandele, og 
kriterier for tildeling af betalingsrettigheder 
fra den nationale reserve til landbrugere, 
der ikke søgte om støtte i perioden fra 
2009 til 2011.

Or. en

Ændringsforslag 223
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at beskytte modtagernes 
rettigheder og for at afklare særlige 

(23) For at beskytte modtagernes 
rettigheder og for at afklare særlige 
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situationer, der kan opstå ved anvendelsen 
af grundbetalingsordningen, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af regler om landbrugernes 
støtteberettigelse og adgang til 
grundbetalingsordningen, herunder i 
tilfælde af arv og arveforskud, arv i 
henhold til en forpagtningskontrakt, 
ændring af retlig status eller benævnelse og 
bedriftssammenlægning eller –opdeling; 
vedtagelse af regler om beregning af 
værdien og antallet af eller om forhøjelse 
af værdien af betalingsrettigheder i 
forbindelse med tildeling af 
betalingsrettigheder, herunder muligheden 
for at fastsætte en foreløbig værdi, et 
foreløbigt antal eller en foreløbig 
forhøjelse af betalingsrettigheder, der 
tildeles på grundlag af landbrugerens 
ansøgning, regler om betingelser for at 
fastsætte betalingsrettighedernes foreløbige 
og endelige værdi og antal og 
bestemmelser om tilfælde, hvor en 
salgsaftale eller forpagtningskontrakt kan 
have indflydelse på tildelingen af 
betalingsrettigheder; om fastsættelse og 
beregning af værdien og antallet af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve; vedtagelse af regler om ændring af 
betalingsrettighedernes enhedsværdi, især i 
forbindelse med rettighedsandele, og 
kriterier for tildeling af betalingsrettigheder 
fra den nationale reserve til landbrugere, 
der ikke søgte om støtte i 2011.

situationer, der kan opstå ved anvendelsen 
af grundbetalingsordningen, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af regler om landbrugernes 
støtteberettigelse og adgang til 
grundbetalingsordningen, herunder i 
tilfælde af arv og arveforskud, arv i 
henhold til en forpagtningskontrakt, 
ændring af retlig status eller benævnelse og 
bedriftssammenlægning eller –opdeling; 
vedtagelse af regler om beregning af 
værdien og antallet af eller om forhøjelse 
af værdien af betalingsrettigheder i 
forbindelse med tildeling af 
betalingsrettigheder, herunder muligheden 
for at fastsætte en foreløbig værdi, et 
foreløbigt antal eller en foreløbig 
forhøjelse af betalingsrettigheder, der 
tildeles på grundlag af landbrugerens 
ansøgning, regler om betingelser for at 
fastsætte betalingsrettighedernes foreløbige 
og endelige værdi og antal og 
bestemmelser om tilfælde, hvor en 
salgsaftale eller forpagtningskontrakt kan 
have indflydelse på tildelingen af 
betalingsrettigheder; om fastsættelse og 
beregning af værdien og antallet af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve; vedtagelse af regler om ændring af 
betalingsrettighedernes enhedsværdi, især i 
forbindelse med rettighedsandele, og 
kriterier for tildeling af betalingsrettigheder 
fra den nationale reserve til landbrugere, 
der ikke søgte om støtte i 2010 eller 2011.

Or. en

Ændringsforslag 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en 
del af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 
2000"-områder, der er omfattet af Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, eftersom disse driftsmetoder er 
forenelige med disse direktivers mål. 
Landbrugere, som opfylder betingelserne, 
jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den 
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. 
Overholdes den grønnere komponent 

udgår
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ikke, medfører det sanktioner, jf. artikel 
66 i forordning (EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Begrundelse

I deres aktuelle udformning har forslagene om grønne tiltag potentiale til at skade miljøet 
snarere end til at medvirke til at bevare det

Ændringsforslag 225
Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en 
del af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 
2000"-områder, der er omfattet af Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

udgår
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planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, eftersom disse driftsmetoder er 
forenelige med disse direktivers mål. 
Landbrugere, som opfylder betingelserne, 
jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den 
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. 
Overholdes den grønnere komponent 
ikke, medfører det sanktioner, jf. artikel 
66 i forordning (EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 226
Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en 
del af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 

udgår
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krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 
2000"-områder, der er omfattet af Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, eftersom disse driftsmetoder er 
forenelige med disse direktivers mål. 
Landbrugere, som opfylder betingelserne, 
jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den 
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. 
Overholdes den grønnere komponent 
ikke, medfører det sanktioner, jf. artikel 
66 i forordning (EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 

(26) Skønt det vigtigste mål for den nye 
landbrugspolitik er en fortsættelse af 
tidligere markedsorienterede reformer, er 
en forbedring af de miljømæssige resultater
og anerkendelsen af de offentlige goders 
betydning for landbruget et stadigt 
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klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske
driftsmetoder, som landbrugere skal
benytte, og som først og fremmest har
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

vigtigere element af den nye 
landbrugspolitik. De miljømæssige 
resultater kan forbedres gennem en
forhandlet og frivillig komponent af 
direkte betalinger, som skal være grønnere, 
og som i visse tilfælde kan bruges til at
støtte landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet. Med henblik herpå kan
medlemsstaterne anvende en del af deres 
nationale lofter over direkte betalinger til at 
yde en årlig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til en række mulige
driftsmetoder, som landbrugere kan
benytte, og som har fokus på klima- og 
miljøpolitiske mål. Disse metoder kan
være simple, generelle, årlige aktioner, der 
ikke er underlagt kontrakter, og som går ud 
over krydsoverensstemmelse og er 
forbundet med landbruget. Disse aktioner 
kan omfatte "grønnere" foranstaltninger 
såsom udvælgelse af afgrøder til vilde dyr 
og planter, fugle- og insektfoder, 
planlagte biodiversitetskorridorer, 
foranstaltninger til afbødning af 
klimaændringer, generelt miljømæssigt 
ansvar samt forskning og innovation. 
Disse fremgangsmåder bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Den 
samme fordel bør tildeles landbrugere, 
der er involveret i forvaltningsordninger 
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for miljøvenligt landbrug på nationalt 
plan i henhold til forordning (EF) nr.
1698/2005.

Or. en

Ændringsforslag 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle,
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende 30 %
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til tre
obligatoriske driftsmetoder, som 
landbrugere skal benytte, og som først og 
fremmest har fokus på klima- og 
miljøpolitiske mål. Disse metoder bør være 
simple, ækvivalente og skræddersyede
årlige aktioner, som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med nationale og/eller regionale 
landbrugsforhold som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer, miljømæssige 
indsatsområder, en plan for håndtering af 
næringsstoffer, en energibesparelsesplan 
for bedrifterne samt vinterjorddække. 
Disse fremgangsmåder bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
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driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Det samme 
gælder for landbrugere, der opfylder 
kravene i henhold til uafhængigt 
godkendte nationale eller regionale 
certificerede ordninger, som gavner 
klimaet og miljøet. Overholdes den 
grønnere komponent ikke, medfører det
som den maksimale administrative 
sanktion en total udelukkelse af den 
pågældende landbruger fra den støtte,
som vedkommende kan modtage i 
henhold til denne komponent, jf. artikel
65 i forordning (EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske
driftsmetoder, som landbrugere skal 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, til støtte for
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til klima- og 
miljøvenlige driftsmetoder, som 
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benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

landbrugere skal benytte. Disse metoder 
bør være simple, generelle, årlige aktioner, 
der ikke er underlagt kontrakter, og som 
går ud over krydsoverensstemmelse og er 
forbundet med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og græsgange 
samt arealer med permanente afgrøder,
miljømæssige indsatsområder, anvendelse 
af næringsstoffer på gårdene, 
vinterjorddække, reduceret eller ingen 
jordbehandling samt direkte såning, 
handlingsplaner for biodiversitet og 
vandforvaltning,. Disse fremgangsmåder
bør også vedrøre landbrugere, hvis 
bedrifter helt eller delvist er beliggende i
"Natura 2000"-områder, der er omfattet af 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
og planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, eftersom disse driftsmetoder er 
forenelige med disse direktivers mål. 
Landbrugere, som opfylder betingelserne, 
jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, landbrugere i miljøvenlige 
landbrugsordninger, landbrugere, hvis 
bedrift er certificeret i henhold til 
nationale miljøcertificeringsordninger, 
samt landbrugere, der har mere end 70 % 
af deres støtteberettigede landbrugsareal 
dækket af permanente græsarealer, bør 
kunne få gavn af den "grønnere" 
komponent uden at opfylde yderligere 
forpligtelser. Overholdes den grønnere 
komponent ikke, bør det ikke medføre en 
reduktion af grundbetalingen.

Or. en

Ændringsforslag 230
James Nicholson, Vicky Ford
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Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå kan medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til driftsmetoder, 
som landbrugere skal benytte, og som først 
og fremmest har fokus på klima- og 
miljøpolitiske mål. Disse metoder bør være 
simple, generelle, årlige aktioner, der ikke 
er underlagt kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
beskaffenhed bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Tilsvarende 
bør gælde for landbrugere, som indgår i 
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den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

programmer for miljøvenligt landbrug 
som led i udvikling af landdistrikterne, 
eller som deltager i nationale 
certificeringsordninger for anerkendt 
miljømæssig værdi. Landbrugerne skal 
også kunne samarbejde med andre 
nærliggende landbrug for i fællesskab at 
leve op til de grønne forpligtelser, for at 
tillade afgrødediversificering i 
koordinering på tværs af kombinerede 
landbrug samt for at sikre, at produktiv 
landbrugsjord ikke braklægges 
udelukkende for at opfylde kunstige mål.

Or. en

Ændringsforslag 231
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Bedrifter i "Natura 2000"-
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obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som 
opfylder betingelserne, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 
2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992
(habitatdirektivet) og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 (fugledirektivet), samt 
dem, der modtager landbrugsmiljø- og 
klimastøtte som omhandlet i artikel 29 i 
forordning (EU) nr. (...) DR, skal anses 
for at opfylde kravene til denne grønne 
komponent på baggrund af de miljøkrav, 
deres produktionsprocesser er underlagt.
Landbrugere, som opfylder betingelserne, 
jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. I 
betragtning af de iboende miljømæssige 
fordele ved visse produktionstyper, såsom 
permanente afgrøder, der er berettigede til 
grundbetalingen, permanente 
græsarealer, bælgplanter og ris, skal 
deres komponenter ligeledes have gavn af 
den "grønne" komponent uden at skulle 
opfylde andre forpligtelser. Vinstokke 
samt oliven- og frugttræer karakteriserer 
økosystemet i store regioner og bidrager 
til at stabilisere jordbunden og beskytte 
den mod erosion, til at opsamle CO2 og til 
at reducere drivhusgasemissionerne.
Overholdes den grønnere komponent ikke, 
medfører det sanktioner, jf. artikel 66 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR] hvilket 
under ingen omstændigheder skal 
overstige størrelsen på selve den 
"grønne" betaling.

Or. es

Begrundelse

Automatiske modtagere af den "grønne" betaling bør omfatte alle segmenter, der fortjener 
automatisk at modtage denne betaling af hensyn til ekstraudgifter, tab af indkomst og specielt 
miljømæssige vækstforhold. Der bør tages hensyn til de direkte miljøvirkninger af visse 
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afgrøder med hensyn til deres fytologiske kvaliteter eller deres bidrag til vedligeholdelsen af 
visse habitater, og bøder bør begrænses til udelukkelse fra listen over modtagere af den 
grønne betaling.

Ændringsforslag 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling til 
obligatoriske driftsmetoder, som 
landbrugere skal benytte, og som først og 
fremmest har fokus på klima- og 
miljøpolitiske mål. Disse metoder bør være 
simple, generelle, årlige aktioner, der ikke 
er underlagt kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og græsgange, 
permanente afgrøder, som dyrkes efter 
normale agronomiske metoder og
miljømæssige indsatsområder. Disse
fremgangsmåder bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
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nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Tilsvarende 
bør gælde for landbrugere, der indgår i 
programmer for miljøvenligt landbrug 
som led i udvikling af landdistrikterne, 
eller som deltager i nationale 
certificeringsordninger af anerkendt 
miljømæssig værdi, eller for landbrugere, 
der overholder de miljømæssige 
retningslinjer, der finder anvendelse for 
bæredygtige driftsprogrammer under den 
generelle fælles markedsordning, og som 
modtager de tilsvarende betalinger eller 
overholder landbrugsmiljøordninger, der 
er godkendt på nationalt plan.

Or. it

Ændringsforslag 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling til 
obligatoriske driftsmetoder, som 
landbrugere skal benytte, og som først og 
fremmest har fokus på klima- og 
miljøpolitiske mål. Disse metoder bør være 
simple, generelle, årlige aktioner, der ikke 
er underlagt kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
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årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

permanente græsarealer og græsgange, 
permanente afgrøder, som dyrkes efter 
normale agronomiske metoder, og
miljømæssige indsatsområder. Disse
fremgangsmåder bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Tilsvarende 
bør gælde for landbrugere, der indgår i 
programmer for miljøvenligt landbrug 
som led i udvikling af landdistrikterne, 
eller som deltager i nationale 
certificeringsordninger af anerkendt 
miljømæssig værdi, eller for landbrugere, 
der overholder de miljømæssige 
retningslinjer, der finder anvendelse for 
bæredygtige driftsprogrammer under den 
generelle fælles markedsordning, eller 
som overholder landbrugsmiljøordninger, 
der er godkendt på nationalt plan.

Or. it

Ændringsforslag 234
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer, miljømæssige 
indsatsområder og andre foranstaltninger 
i overensstemmelse med artikel 29 i denne 
forordning. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, landbrugere, der
deltager i specificerede programmer for 
miljøvenligt landbrug som led i udvikling 
af landdistrikterne eller i en national 
certificeringsordning af anerkendt 
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(EU) nr. […] [HZR]. miljømæssig værdi, samt landbrugere med 
mindst 50 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal udlagt som permanente 
græsarealer, bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. de

Ændringsforslag 235
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
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eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91 og landbrugere, der i 
afgørende udstrækning deltager i 
miljøvenlige landbrugsforanstaltninger,
bør kunne få gavn af den "grønnere" 
komponent uden at opfylde yderligere 
forpligtelser i betragtning af de anerkendte 
miljømæssige fordele ved disse økologiske 
landbrugssystemer. Overholdes den 
grønnere komponent ikke, medfører det 
sanktioner, jf. artikel 66 i forordning (EU) 
nr. […] [HZR].

Or. de

Ændringsforslag 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 



AM\905018DA.doc 129/167 PE491.238v01-00

DA

tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, samt landbrugere, der 
har forpligtet sig til miljø- og 
klimaforanstaltninger i overensstemmelse 
med artikel 29 i forordning (EU) nr. 
[RDR], bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 237
Paolo De Castro

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og historiske 
græsgange, permanente afgrøder -
forudsat at jorden holdes i god 
agronomisk stand - og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
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(EU) nr. […] [HZR]. økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. it

Ændringsforslag 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer, af permanente 
afgrøder, som dyrkes efter normale 
agronomiske metoder, og af miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 239
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåder
bør også vedrøre landbrugere, hvis 
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afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

bedrifter helt eller delvist er beliggende i
"Natura 2000"-områder, der er omfattet af 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
og planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, eftersom disse driftsmetoder er 
forenelige med disse direktivers mål. 
Landbrugere, som opfylder betingelserne, 
jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. bg

Ændringsforslag 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
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betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som 
opfylder betingelserne, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 
2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. I betragtning af de større 
miljøkrav, der skal overholdes i 
produktionsprocessen på bedrifter i
"Natura 2000"-områder, der er omfattet af 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
og planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, samt af dem, der modtager 
landbrugsmiljø- og klimastøtte, jf. artikel 
29 i forordning (EU) nr. (...)(DR), skal de 
opfylde kravene for denne grønnere 
komponent . Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. I 
betragtning af de iboende miljømæssige 
fordele ved visse produktionstyper såsom 
permanente afgrøder, der er berettigede til 
grundbetalingen, permanente 
græsarealer, bælgplanter og ris, skal 
deres komponenter ligeledes have gavn af 
den "grønne" komponent uden 
overhovedet at skulle opfylde andre 
forpligtelser. Vinstokke samt oliven- og 
frugttræer karakteriserer økosystemet i 
store regioner og bidrager til at stabilisere 
jordbunden og beskytte den mod erosion, 
til at opsamle CO2 og til at reducere 
drivhusgasemissionerne. Tilsvarende bør 
gælde for landbrugere, som indgår i 
programmer for miljøvenligt landbrug 
inden for rammerne af udvikling af 
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landdistrikterne, eller som deltager i 
nationale certificeringsordninger for 
anerkendt miljømæssig værdi. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR], hvilket under ingen 
omstændigheder skal overstige størrelsen 
på selve den "grønne" betaling.

Or. es

Ændringsforslag 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. I lyset af de større 
miljømæssige krav, der stilles til 
produktionsproccesen på de bedrifter i
"Natura 2000"-områder, der er omfattet af 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 



PE491.238v01-00 136/167 AM\905018DA.doc

DA

naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som 
opfylder betingelserne, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 
2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

og planter og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle, samt de bedrifter, der modtager 
landbrugsmiljø- og klimastøtte i henhold 
til artikel 29 i EU-forordning nr. (...)(DR), 
skal disse anses for at overholde kravene 
til denne "grønnere" komponent. 
Landbrugere, som opfylder betingelserne, 
jf. Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. I lyset af de 
iboende miljømæssige fordele ved visse 
produktionstyper, såsom permanente 
afgrøder, der er berettigede til 
grundbetalingen, permanente 
græsarealer, bælgplanter og ris, kan 
producenterne ligeledes have gavn af den 
"grønne" komponent uden overhovedet at 
skulle opfylde andre forpligtelser. 
Vinstokke samt oliven- og frugttræer 
karakteriserer økosystemet i store 
regioner og bidrager til at stabilisere 
jordbunden og beskytte den mod erosion, 
til at opsamle CO2 og til at reducere 
drivhusgasemissionerne. Overholdes den 
grønnere komponent ikke, medfører det 
sanktioner, jf. artikel 66 i forordning (EU) 
nr. […] [HZR].

Or. es

Ændringsforslag 242
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle,
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
aktioner, der ikke er underlagt kontrakter, 
og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder, vekseldrift, 
bælgfrugtbaserede systemer, 
landbrugsenergi og 
selvforsyningsvirksomhed, vand- og 
jordforvaltning, randzoner, teknikker til 
præcisionsdyrkning eller permanente 
afgrøder eller bæredygtige certificerede 
ordninger. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
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(EU) nr. […] [HZR]. (EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 243
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks.
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. vekseldrift, 
bevarelse af permanente græsgange og 
miljømæssige infrastrukturer. Disse 
fremgangsmåders obligatoriske 
beskaffenhed bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
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92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som 
opfylder betingelserne, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 
2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den 
"grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. 
Overholdes den grønnere komponent 
ikke, medfører det sanktioner, jf. artikel 
66 i forordning (EU) nr. […] [HZR].

21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål.

Or. en

Begrundelse

Økologiske landbrugsmetoder har en beviselig positiv indvirkning på miljøet. Økologiske 
landbrug skal dog ikke fritages fra at anvende mere miljøvenlige metoder til at reducere de 
administrative byrder.

Ændringsforslag 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
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betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks.
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

betalinger til at yde en årlig betaling, der er 
stærkt forbundet med grundbetalingen til 
obligatoriske driftsmetoder, som 
landbrugere skal benytte, og som først og 
fremmest har fokus på klima- og 
miljøpolitiske mål. Disse metoder bør være 
simple, generelle aktioner, der ikke er 
underlagt kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. vekseldrift, 
bevarelse af permanente græsarealer og 
miljømæssige indsatsområder. Disse 
fremgangsmåders obligatoriske 
beskaffenhed bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 245
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. De pågældende
landbrugere bør derfor kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at 
opfylde yderligere forpligtelser i 
betragtning af de anerkendte 
miljømæssige fordele. Landbrugere, som 
opfylder betingelserne, jf. Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 
2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
2092/91, bør kunne få gavn af den
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(EU) nr. […] [HZR]. "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. pt

Ændringsforslag 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsgange og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 247
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
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krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige
infrastrukturer. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 248
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Vekseldrift er en veletableret 
agronomisk fremgangsmåde, der kan 
bibringe langt mere end blot diversitet. 
Den forbedrer også jordens frugtbarhed 
uden brug af dyre og kunstige ressourcer 
og mindsker behovet for anvendelse af 
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pesticider, hvilket også betyder 
økonomiske fordele for landbrugere, da 
det reducerer deres afhængighed af 
eksterne ressourcer. Denne vekseldrift vil 
sammen med indførelsen af 
bælgfrugtafgrøder bibringe betydelige 
miljømæssige fordele, reducere 
landbrugernes produktionsomkostninger 
samt hjælpe til at mindske EU's 
afhængighed af proteinimport til foder.

Or. en

Ændringsforslag 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) For at sikre, at de "grønne" 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har valgt skal gælde i deres pågældende 
områder, medfører tilsvarende fordele for 
miljø og klima, skal medlemsstaterne 
vælge tre relevante foranstaltninger fra en 
liste med seks mulige foranstaltninger, 
der er fastsat på EU-plan, og de skal 
indhente godkendelse af deres valg hos 
Kommissionen senest to måneder efter 
meddelelse herom.

Or. en

Ændringsforslag 250
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
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Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) I forbindelse med verificering af 
individuelle bedrifters overholdelse af 
miljøkrav og planlægning af udbetaling af 
denne rate af de direkte betalinger skal 
der tages hensyn til og opfordres til brug 
af metoden til kollektiv forvaltning af 
flere bedrifter udført af 
producentorganisationer og kooperativer. 
Denne procedure har en forstærkende 
effekt, der bidrager til at opnå dette 
grundlæggende aspekt i forbindelse med 
målene for den fælles landbrugspolitik.

Or. es

Begrundelse

Dette system til kollektiv forvaltning forstærker fordelene ved miljø- og klimaindsatsen. Det 
finder i princippet anvendelse i forbindelse med forslag til udvikling af landdistrikter 
(miljøbetalinger), men det bør også overvejes i forbindelse med direkte betalinger.

Ændringsforslag 251
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) Støtte til dyrkning af proteinholdige 
bælgfrugtafgrøder bidrager i væsentlig 
grad til avancerede bæredygtige 
landbrugsmetoder som en integreret 
tilgang til at imødekomme udfordringer 
som bekæmpelse af klimaforandringer og 
tab af biodiversitet og jordens frugtbarhed 
inden for landbrug. Forskning og bedre 
uddannelse og konsulentbistand til 
landbrugere inden for dette område samt 
etablering af infrastruktur til produktion 
af såsæd, herunder opbevaring og valg af 
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lokale og regionale sorter, er afgørende 
for at opnå en reduktion af 
proteinunderskuddet i EU og en 
forbedring af indtægten for landbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre at de forpligtelser, der er 
fastlagt i foranstaltningen
"afgrødediversificering" anvendes på en 
forholdsmæssig og ikke-diskriminerende 
måde og fører til miljømæssig merværdi, 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om vedtagelse af definitionen af
"afgrøde" og bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af foranstaltningen.

(27) For at sikre, at de forpligtelser, der er 
fastlagt i foranstaltningen "vekseldrift" 
anvendes på en forholdsmæssig og ikke-
diskriminerende måde og fører til 
miljømæssig merværdi, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage retsakter i 
henhold til traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af definitionen af "afgrøde" og 
bestemmelser vedrørende anvendelsen af 
foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 253
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre at de forpligtelser, der er 
fastlagt i foranstaltningen
"afgrødediversificering" anvendes på en 
forholdsmæssig og ikke-diskriminerende 
måde og fører til miljømæssig merværdi, 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om vedtagelse af definitionen af

(27) For at sikre, at de forpligtelser, der er 
fastlagt i foranstaltningen "vekseldrift" 
anvendes på en forholdsmæssig og ikke-
diskriminerende måde og fører til 
miljømæssig merværdi, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage retsakter i 
henhold til traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af definitionen af "afgrøde" og 
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"afgrøde" og bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af foranstaltningen.

bestemmelser vedrørende anvendelsen af 
foranstaltningen.

Or. fr

Ændringsforslag 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bevares 
som sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om regler om 
anvendelse af foranstaltningen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 255
Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bevares 
som sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om regler om 
anvendelse af foranstaltningen.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

(28) For at sikre, at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer og 
permanente afgrøder, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

Or. it

Ændringsforslag 257
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

(28) For at sikre, at arealer, der er udlagt 
som permanente græsgange, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 258
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

(28) For at sikre, at arealer, der er udlagt 
som permanente græsgange, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

(28) For at sikre, at arealer, der er udlagt 
som permanente græsgange, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 260
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) 7 % af agerjorden pr. bedrift vil 
blive anvendt på en måde, der øger den 
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funktionelle biodiversitet og dermed 
landbrugsøkosystemets funktion eller 
leveringen af offentlige goder. Elementer, 
der ofte allerede kan anvendes som 
miljøforanstaltninger (f.eks. hække, 
grøfter, vådområder samt andre 
seminaturlige levesteder og andre 
eksisterende landskabsområder) kan 
tilføjes til randzoner for at etablere 
landbrugsøkologiske infrastrukturer for 
bæredygtige landbrugsmetoder. Der er 
derfor her hverken tale om "at tage jord 
ud af produktion" eller "ny 
jordudtagning, men derimod en 
forbedring af hele systemets effektivitet på 
længere sigt.

Or. en

Ændringsforslag 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende gennemførelse af de 
"miljømæssige indsatsområder" og under 
hensyntagen til medlemsstaterne særlige 
forhold, bør Kommissionen have beføjelse 
til at vedtage retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om den yderligere 
definition af andre typer miljømæssige 
indsatsområder, der kan tages i 
betragtning, forudsat, at procentsatsen i 
nævnte foranstaltning overholdes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 262
Richard Ashworth, Vicky Ford
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Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende gennemførelse af de 
"miljømæssige indsatsområder" og under 
hensyntagen til medlemsstaterne særlige 
forhold, bør Kommissionen have beføjelse 
til at vedtage retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om den yderligere 
definition af andre typer miljømæssige 
indsatsområder, der kan tages i 
betragtning, forudsat, at procentsatsen i 
nævnte foranstaltning overholdes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 263
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende gennemførelse af de
"miljømæssige indsatsområder" og under 
hensyntagen til medlemsstaterne særlige 
forhold, bør Kommissionen have beføjelse 
til at vedtage retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om den yderligere 
definition af andre typer miljømæssige 
indsatsområder, der kan tages i 
betragtning, forudsat, at procentsatsen i 
nævnte foranstaltning overholdes.

(29) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende gennemførelse af de
"miljømæssige infrastrukturer" og under 
hensyntagen til medlemsstaterne særlige 
forhold, bør Kommissionen have beføjelse 
til at vedtage retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om den yderligere 
definition af andre typer infrastrukturer, 
der kan tages i betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 264
Mariya Gabriel
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Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Med henblik på at fremme 
biodiversitet, beskyttelse af miljøet og 
landbrugsproduktivitet indføres en særlig 
ordning for sektorer, der yder en aktiv 
indsats på dette område. Biavlssektoren 
bør i denne forbindelse prioriteres, og der 
skal indføres en bestemmelse om direkte 
støtte til bikolonier, der indehaves af 
registrerede producenter. Der bør også 
tages hensyn til behovet for finansiering 
af bestøvning.

Or. bg

Ændringsforslag 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Med henblik på at forbedre miljøet, 
bekæmpe klimaforandringer og forbedre 
de agronomiske forhold udarbejder 
Kommissionen uden forsinkelse en 
strategisk plan for forsyningen af 
vegetabilske proteiner, hvilket ligeledes vil 
gøre det muligt for EU at reducere sin 
store afhængighed af eksterne 
forsyningskilder. Planen skal sikre, at der 
dyrkes flere olieproteinafgrøder og 
bælgfrugter under den fælles 
landbrugspolitik, og den skal ligeledes 
fremme agronomisk forskning inden for 
bæredygtige og produktive sorter.

Or. fr
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Ændringsforslag 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) For at sikre, at planer for 
håndtering af næringsstoffer giver en fuld 
optegnelse over og en optimering af 
brugen af næringsstoffer og 
gødningsmidler hos landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om yderligere regler 
om anvendelse af foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 29 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29b) For at sikre, at 
energieffektivitetsplaner medfører en 
optimering af landbrugernes anvendelse 
af energi og minimerer brugen af fossile 
brændstoffer på bedrifterne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om yderligere regler 
om anvendelse af foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
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Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 29 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29c) For at sikre, at der anvendes 
vinterjorddække, samtidig med at denne 
foranstaltnings miljø- og klimamæssige 
fordele maksimeres, fastsætter 
medlemsstaterne tidsfrister for opsætning 
og nedtagning af det dække, der er mest 
velegnet for deres område, og beføjelsen 
til at vedtage retsakter bør delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, for så 
vidt angår vedtagelse af bestemmelser 
vedrørende anvendelsen af 
foranstaltningen.

Or. en

Ændringsforslag 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Med henblik på at fremme 
bæredygtig udvikling af landbruget i 
områder med særlige naturbetingede 
begrænsninger bør medlemsstaterne 
kunne benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til at bevilge 
en årlig områdeafhængig betaling i tillæg 
til grundbetalingen til alle, der driver 
landbrug i sådanne områder. En sådan 
betaling erstatter ikke støtte ydet under 
programmerne for udvikling af 
landdistrikter og ydes ikke til landbrugere 
i områder, der er udpeget i henhold til 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 

udgår
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20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), men som ikke 
er udpeget i henhold til artikel 46, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. […] om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) [RDR].

Or. en

Ændringsforslag 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Med henblik på at fremme bæredygtig 
udvikling af landbruget i områder med 
særlige naturbetingede begrænsninger bør 
medlemsstaterne kunne benytte en del af 
deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at bevilge en årlig
områdeafhængig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til alle, der driver 
landbrug i sådanne områder. En sådan 
betaling erstatter ikke støtte ydet under 
programmerne for udvikling af 
landdistrikter og ydes ikke til landbrugere i 
områder, der er udpeget 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), men som ikke 
er udpeget i henhold til artikel 46, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
nr. […] om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 

(30) Med henblik på at fremme bæredygtig 
udvikling af landbruget i områder med 
særlige naturbetingede begrænsninger og 
forladte områder bør medlemsstaterne 
kunne benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til at bevilge 
en årlig betaling, der er baseret på nye 
kriterier som omsættelig 
bruttoproduktion, merværdi eller antal 
medarbejdere, i tillæg til grundbetalingen 
til alle, der driver landbrug i sådanne 
områder. En sådan betaling erstatter ikke 
støtte ydet under programmerne for 
udvikling af landdistrikter og ydes ikke til 
landbrugere i områder, der er udpeget 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), men som 
ikke er udpeget i henhold til artikel 46, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. […] om støtte til udvikling 
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Landdistrikterne (ELFUL) [RDR]. af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) [RDR].

Or. it

Ændringsforslag 271
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en 
del af deres nationale loft for direkte 
betalinger til at bevilge en årlig 
områdeafhængig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til unge landbrugere. 
Betalingen bør kun udbetales i en periode 
på højst fem år, idet den kun bør omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte.

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor kan der af 
medlemsstaterne gennemføres en 
indkomststøtte til unge landbrugere, som 
indleder en landbrugsaktivitet, med henblik 
på at lette de unge landbrugeres etablering 
og den strukturelle tilpasning af deres 
bedrifter efter den første etablering. 
Medlemsstaterne kan anvende en del af 
deres nationale loft for direkte betalinger til 
at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 
blive driftsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 272
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en 
del af deres nationale loft for direkte 
betalinger til at bevilge en årlig 
områdeafhængig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til unge landbrugere. 
Betalingen bør kun udbetales i en periode 
på højst fem år, idet den kun bør omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte.

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der kan tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor kan der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. Det skal være 
tilladt for medlemsstaterne at anvende en 
del af deres nationale loft for direkte 
betalinger til at bevilge en årlig 
områdeafhængig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til unge landbrugere. 
Betalingen bør kun udbetales i en periode 
på højst fem år, idet den kun bør omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte.

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger under anden søjle vedrørende unge landbrugere er en mere effektiv måde til 
støtte og ansporing af nye markedsdeltagere, og derfor bør det være frivilligt for 
medlemsstaterne at gennemføre foranstaltninger under første søjle.

Ændringsforslag 273
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt 
udfordrende og udgør et element, der bør 
tages i betragtning i forbindelse med 
fordelingen og målretningen af direkte 
betalinger. Denne udvikling er af 
afgørende betydning for konkurrenceevnen 
i EU's landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til 
unge landbrugere. Betalingen bør kun 
udbetales i en periode på højst fem år, idet 
den kun bør omfatte den indledende 
periode og ikke blive driftsstøtte.

(31) I betragtning af at kun 6 % af 
landbrugerne i EU er yngre end 35, og 
omkring 80 % af landbrugerne er ældre 
end 55, er der behov for en 
samfundsmæssig bæredygtig foryngelse.
Unge landbrugere eller nye 
markedsdeltageres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren bør tages i betragtning i 
forbindelse med fordelingen og 
målretningen af direkte betalinger. Disse 
betalinger skal også muliggøre 
samarbejde mellem ældre og yngre 
landbrugere, hvilket skal føre til en 
samfundsmæssig bæredygtig udvikling af 
landdistrikter. For nye landbrugere er 
startfinansiering af afgørende betydning 
for at kunne påbegynde deres aktiviteter. 
Investeringstilskuddet det første år skal 
derfor udføre mindst 50 % af det 
udarbejdede budget for hele perioden. 
Nye markedsdeltagere skal være fysiske 
og juridiske personer samt personer, der 
starter deres virksomhed som et 
kooperativ med andre bedrifter. Denne 
udvikling er af afgørende betydning for 
konkurrenceevnen i EU's landbrugssektor, 
og derfor bør der gennemføres en 
indkomststøtte til unge landbrugere og nye 
markedsdeltagere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
etablering og den strukturelle tilpasning for 
de personer, der påvirkes heraf efter den 
første etablering. Medlemsstaterne bør 
kunne anvende en del af deres nationale 
loft for direkte betalinger til at bevilge en 
årlig områdeafhængig betaling i tillæg til 
grundbetalingen. Betalingen bør kun 
udbetales i en periode på højst fem år, idet 
den kun bør omfatte den indledende 
periode og ikke blive driftsstøtte.

Or. en
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Ændringsforslag 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt 
udfordrende og udgør et element, der bør
tages i betragtning i forbindelse med 
fordelingen og målretningen af direkte 
betalinger. Denne udvikling er af 
afgørende betydning for 
konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 
blive driftsstøtte.

(31) Med henblik på at imødekomme 
udfordringen med hensyn til fornyelse 
mellem generationerne i 
landbrugssektoren, hvor kun 7 % af 
befolkningen er under 35 år, bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 
blive driftsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
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Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 
blive driftsstøtte.

(31) Unge landbrugere og andre nye 
markedsdeltageres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere og nye markedsdeltagere, som 
indleder en landbrugsaktivitet, med henblik 
på at lette de unge landbrugere og nye 
markedsdeltageres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere og nye markedsdeltagere. 
Betalingen bør kun udbetales i en periode 
på højst fem år, idet den kun bør omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 276
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 

(31) Unge landbrugere og nye 
markedsdeltageres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
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betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 
blive driftsstøtte.

og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere og nye markedsdeltagere, som 
indleder en landbrugsaktivitet, med henblik 
på at lette de unge landbrugere og nye 
markedsdeltageres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere og nye markedsdeltagere. 
Betalingen bør kun udbetales i en periode 
på højst fem år, idet den kun bør omfatte 
den indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte.

Or. en

Ændringsforslag 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 

(31) Kvinder og unge landbrugeres 
iværksættelse og udvikling af nye 
økonomiske aktiviteter i landbrugssektoren 
er finansielt udfordrende og udgør et 
element, der bør tages i betragtning i 
forbindelse med fordelingen og 
målretningen af direkte betalinger. Denne 
udvikling er af afgørende betydning for 
konkurrenceevnen i EU's landbrugssektor, 
og derfor bør der gennemføres en 
indkomststøtte til kvinder og unge 
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landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 
blive driftsstøtte.

landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette
kvinder og de unge landbrugeres etablering 
og den strukturelle tilpasning af deres 
bedrifter efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på fem år, idet den kun bør 
omfatte den indledende periode og ikke 
blive driftsstøtte.

Or. it

Ændringsforslag 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 

(31) Unge landbrugeres iværksættelse og 
udvikling af nye økonomiske aktiviteter i 
landbrugssektoren er finansielt udfordrende 
og udgør et element, der bør tages i 
betragtning i forbindelse med fordelingen 
og målretningen af direkte betalinger. 
Denne udvikling er af afgørende betydning 
for konkurrenceevnen i EU's 
landbrugssektor, og derfor bør der 
gennemføres en indkomststøtte til unge 
landbrugere, som indleder en 
landbrugsaktivitet, med henblik på at lette 
de unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende en del 
af deres nationale loft for direkte betalinger 
til at bevilge en årlig områdeafhængig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til unge 
landbrugere. Betalingen bør kun udbetales 
i en periode på højst fem år, idet den kun 
bør omfatte den indledende periode og ikke 
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blive driftsstøtte. blive driftsstøtte. Mener, at kvinder i 
landbrugssektoren, der udgør en 
væsentlig andel af arbejdsstyrken, skal 
tilbydes særlige uddannelsesprogrammer 
samt bosættelsesgodtgørelser.

Or. ro

Ændringsforslag 279
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) En generationsfornyelse kan kun 
finde sted i fremtiden, hvis mænd og 
kvinder tildeles samme rettigheder og 
muligheder, herunder individuelle 
socialsikringsordninger, uddannelse, 
kapacitetsopbygning og deltagelse i 
beslutningsprocessen.
Generationsfornyelse kræver ligeledes en 
aktiv indsats for at bevare og udvikle de 
vigtige kulturelle, sociale og rekreative 
elementer, der gør livet på bedrifter og i 
landdistrikter attraktivt.

Or. en

Ændringsforslag 280
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Den fælles landbrugspolitik i EU 
skal anerkende det arbejde, der udføres af 
kvinder i landdistrikter, og det direkte 
bidrag, som dette arbejde yder til den 
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økonomiske ligevægt hos små bedrifter og 
familiebedrifter i form af arbejde, der 
statistisk set er usynligt og ikke 
anerkendes i beskæftigelsesøjemed, og 
som dermed ikke genererer nogen form 
for passive rettigheder. Den direkte 
betalingsordning synes at være det rette 
instrument til fremme af inddragelsen af 
kvinder i landdistrikter i de officielle tal 
for økonomi, beskæftigelse og samfund. 
Midlerne skal anvendes til at fremme 
fælles ejerskab af bedrifter, hvor dette er 
relevant, eller til at regulere den 
arbejdsindsats, der ydes af kvinder i 
familiebedrifter.

Or. es

Begrundelse

42 % af de 26,7 mio. mennesker, der regelmæssigt arbejder i landbruget i Europa, er kvinder, 
men kun én ud af fem bedrifter drives med kvinder som ejere. Det skønnes, at det arbejde, der 
udføres af omkring 20 mio. europæere, er usynligt i beskæftigelsen, økonomien og 
statistikkerne.

Ændringsforslag 281
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31b) Gennemførelsen af ovennævnte mål 
støttes af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse 
af princippet om ligebehandling af mænd 
og kvinder i selvstændige erhverv, men 
hæmmes til gengæld af manglen på 
pålidelige objektive data, der ville gøre det 
muligt at udarbejde velbegrundede 
budgetoverslag. Dette generelle princip 
bør derfor indføres i forordningen, og der 
bør fastsættes tidsfrister for, hvornår disse 
data skal være tilgængelige, og endvidere 
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skal der fastsættes specifikke 
betalingsmekanismer til at synliggøre og 
anerkende kvinders arbejde i 
landdistrikterne. I overensstemmelse med 
den fremgangsmåde med søjler, der findes 
i den fælles landbrugspolitik, skal direkte 
betalinger fokusere på anerkendelsen af 
disse strukturelle aspekter, mens ELFUL 
skal omfatte mere specifikke 
foranstaltninger rettet mod fremme, 
anerkendelse og finansiering af de bidrag, 
der ydes af kvinder inden for områder 
som diversificering, serviceydelse, 
innovation og deres generelle bidrag til at 
holde landbrugssamfund kørende. 
Ligeledes falder det ind under ELFUL's 
anvendelsesområde at fremme specifikke 
samarbejdsnetværk i overensstemmelse 
med forslagene i Europa-Parlamentets 
udkast til betænkning 2010/2054(INI) om 
kvinders rolle inden for landbruget og i 
landdistrikter.

Or. es

Begrundelse

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Ændringsforslag 282
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at beskytte modtagernes (32) For at beskytte modtagernes 
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rettigheder og for at undgå 
forskelsbehandling bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage retsakter i 
henhold til traktatens artikel 290 
vedrørende betingelserne for en juridisk 
persons berettigelse til at modtage betaling 
til unge landbrugere, herunder især 
anvendelsen af aldersgrænsen på en eller
flere fysiske personer, der udgør en 
juridisk person.

rettigheder og for at undgå 
forskelsbehandling bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage retsakter i 
henhold til traktatens artikel 290 
vedrørende betingelserne for en juridisk 
persons berettigelse til at modtage betaling 
til unge landbrugere eller nye 
markedsdeltagere.

Or. en


