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Ændringsforslag 283
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer 
eller landbrugssektorer er særlig vigtige 
af økonomiske, miljømæssige og/eller 
sociale årsager. Medlemsstaterne bør 
kunne anvende op til 5 % af deres 
nationale lofter til denne støtte eller 10 %, 
hvis deres niveau af koblet støtte oversteg 
5 % i mindst et af årene i perioden 2010-
2013. I behørigt begrundede tilfælde, hvor 
visse følsomme behov i en region er 
påvist, og efter godkendelse fra 
Kommissionen bør medlemsstaterne have 
mulighed for at anvende mere end 10 % 
af deres nationale loft. Koblet støtte bør 
kun ydes i det omfang, det er nødvendigt 
for at skabe et incitament til at bevare det 
nuværende produktionsniveau i disse 
regioner. Denne støtte bør også være 
tilgængelig for landbrugere, der den 31. 
december 2013 er i besiddelse af særlige 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 
råder over støtteberettigede arealer, der 
kan aktivere betalingsrettigheder. Med 
hensyn til godkendelse af frivillig koblet 
støtte, der overstiger 10 % af det årlige 
nationale loft pr. medlemsstat, bør 
Kommissionen have yderligere beføjelser 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 

(33) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen 
var vigtige elementer i reformen af den 
fælles landbrugspolitik. Erfaringerne med 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009 
samt markedsudviklingen tyder på, at de 
ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2013, nu kan 
indlemmes i grundbetalingsordningen for 
at fremme et mere markedsorienteret og 
bæredygtigt landbrug.
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uden at anvende forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 284
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer 
eller landbrugssektorer er særlig vigtige 
af økonomiske, miljømæssige og/eller 
sociale årsager. Medlemsstaterne bør 
kunne anvende op til 5 % af deres 
nationale lofter til denne støtte eller 10 %, 
hvis deres niveau af koblet støtte oversteg 
5 % i mindst et af årene i perioden 2010-
2013. I behørigt begrundede tilfælde, hvor 
visse følsomme behov i en region er 
påvist, og efter godkendelse fra 
Kommissionen bør medlemsstaterne have 
mulighed for at anvende mere end 10 % 
af deres nationale loft. Koblet støtte bør 
kun ydes i det omfang, det er nødvendigt 
for at skabe et incitament til at bevare det 
nuværende produktionsniveau i disse 
regioner. Denne støtte bør også være 
tilgængelig for landbrugere, der den 31. 
december 2013 er i besiddelse af særlige 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 
råder over støtteberettigede arealer, der 

udgår
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kan aktivere betalingsrettigheder. Med 
hensyn til godkendelse af frivillig koblet 
støtte, der overstiger 10 % af det årlige 
nationale loft pr. medlemsstat, bør 
Kommissionen have yderligere beføjelser 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
uden at anvende forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 285
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 20 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 20 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
beskæftigelses- eller produktionsniveau i 
disse regioner eller til at støtte sektorer 
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landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

eller produktionstyper, der indebærer 
betydelige fordele i form af 
miljøforbedringer, bekæmpelse af 
klimaændringer eller forbedring af 
biodiversiteten. Denne støtte bør også være 
tilgængelig for landbrugere, der den 31. 
december 2013 er i besiddelse af særlige 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 
råder over støtteberettigede arealer, der kan 
aktivere betalingsrettigheder. Med hensyn 
til godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. bg

Ændringsforslag 286
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale 
lofter til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
fastsætte deres eget eget støtteniveau, som 
ikke må overstige 15% af deres nationale 
lofter. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
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behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

incitament til at bevare det nuværende  
produktionsniveau i disse regioner eller til  
at støtte sektorer eller produktionstyper, 
der indebærer betydelige fordele i form af 
miljøforbedringer, bekæmpelse af 
klimaændringer eller forbedring af 
biodiversiteten. Denne støtte bør også være 
tilgængelig for landbrugere, der den 31. 
december 2013 er i besiddelse af særlige 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 
råder over støtteberettigede arealer, der kan 
aktivere betalingsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 287
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
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årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 10 % af deres nationale 
lofter til denne støtte.  Koblet støtte bør 
kun ydes i det omfang, det er nødvendigt 
for at skabe et incitament til at bevare det 
nuværende produktionsniveau i disse 
regioner og for at sikre, at denne 
betingelse overholdes, bør Kommissionen 
bemyndiges til at overvåge 
produktionsniveauet i de sektorer og 
regioner, hvor denne form for støtte 
anvendes, og om nødvendigt at pålægge 
medlemsstaterne at reducere procentdelen 
af direkte betalinger, der gives i koblet 
form. Denne støtte bør også være 
tilgængelig for landbrugere, der den 31. 
december 2013 er i besiddelse af særlige 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 
råder over støtteberettigede arealer, der kan 
aktivere betalingsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Begrænsninger på koblet støtte i overensstemmelse med ændringer til artiklerne.

Ændringsforslag 288
Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 

(33) Medlemsstaterne bør ikke længere 
have mulighed for at benytte en del af 
deres nationale lofter over direkte 
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støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

betalinger til koblet støtte i bestemte 
sektorer undtagen  i meget klart definerede 
tilfælde og i et begrænset tidsrum. De 
midler, der kan anvendes til koblet støtte, 
bør begrænses til et passende niveau, 
samtidig med at en sådan støtte tillades i 
medlemsstater eller bestemte regioner, der 
står over for særlige situationer, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er væsentlige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte.  I meget exceptionelle og 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 5 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 5 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011. Muligheden 
for at tildele koblet støtte bør begrænses til 
små sektorer med særlige behov og bør 
ikke anvendes som et generelt redskab. I 
overensstemmelse hermed bør alle 
koblede betalinger udfases så hurtigt som 
muligt.

Or. en
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Ændringsforslag 289
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

(33) Medlemsstaterne eller regioner med 
kompetence på landbrugsområdet bør 
have mulighed for at benytte en del af 
deres nationale lofter over direkte 
betalinger til koblet støtte i sektorer og 
tilfælde, som de klart har defineret. De 
midler, der kan anvendes til koblet støtte, 
bør begrænses til et passende niveau, 
samtidig med at en sådan støtte tillades i 
medlemsstater eller bestemte regioner, der 
står over for særlige situationer, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager, og det bidrager til at forbedre 
deres konkurrenceevne, kvaliteten af 
deres produktion eller balancen i 
værdikæden. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
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overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. es

Begrundelse

Manglende balance i værdikæden er en af de grundlæggende årsager til, at visse sektorer 
forsvinder på det åbne globaliserede marked.

Ændringsforslag 290
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige, 
landskabsmæssige og/eller sociale årsager. 
Medlemsstaterne bør kunne anvende op til 
5 % af deres nationale lofter til denne støtte 
eller 10 %, hvis deres niveau af koblet 
støtte oversteg 5 % i mindst et af årene i 
perioden 2010-2013. I behørigt begrundede 
tilfælde, hvor visse følsomme behov i en 
region er påvist, og efter godkendelse fra 
Kommissionen bør medlemsstaterne have 
mulighed for at anvende mere end 10 % af 
deres nationale loft. Koblet støtte bør kun 
ydes i det omfang, det er nødvendigt for at 
skabe et incitament til at bevare det 
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produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

nuværende beskæftigelses- eller 
produktionsniveau i disse regioner for at 
støtte produktionssektorer eller -typer, der 
indebærer betydelige fordele i 
miljømæssig henseende, herunder 
biologisk mangfoldighed, bæredygtige 
landskaber og bekæmpelse af 
klimaændringer. Denne støtte bør også 
være tilgængelig for landbrugere, der den 
31. december 2013 er i besiddelse af 
særlige betalingsrettigheder tildelt i 
henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003 
og forordning (EF) nr. 73/2009, og som 
ikke råder over støtteberettigede arealer, 
der kan aktivere betalingsrettigheder. Med 
hensyn til godkendelse af frivillig koblet 
støtte, der overstiger 10 % af det årlige 
nationale loft pr. medlemsstat, bør 
Kommissionen have yderligere beføjelser 
til at vedtage gennemførelsesretsakter uden 
at anvende forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
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til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011. Det er 
temmelig problematisk at yde koblet støtte, 
i betragtning af at den er betinget af den 
specifikke økonomiske, sociale og 
miljømæssige situation. Tilføjelse af nye 
bestemmelser, f.eks. ”incitamenter” med 
henblik på at opretholde det nuværende 
beskæftigelses- eller produktionsniveau i 
de respektive regioner eller på at støtte 
sektorer eller produkter, der i væsentlig 
grad bidrager til forbedring af miljøet, 
bekæmpelse af klimaændringer eller 
bevarelse af den biologiske 
mangfoldighed, ville gøre det enklere eller 
nemmere at yde støtten.

Or. ro
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Ændringsforslag 292
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør der gives 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
290 i EUF-traktaten.
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Or. de

Begrundelse

Det drejer sig her ikke om et teknisk spørgsmål, men om regulering.

Ændringsforslag 293
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at sikre effektiv og målrettet 
anvendelse af EU-midlerne og for at 
undgå dobbelt finansiering under andre 
lignende støtteinstrumenter bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om vedtagelse af bestemmelser 
om betingelserne for at yde frivillig koblet 
støtte og denne støttes overensstemmelse 
med andre EU-foranstaltninger samt om 
kumulering af støtte.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 294
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hvad angår støtte til 
bomuldssektoren, var det i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009 nødvendigt, 
at en del af den fortsat var knyttet til 
dyrkningen af bomuld gennem en 
afgrødespecifik betaling pr. 
støtteberettiget hektar, for at undgå 
risikoen for produktionsforstyrrelser i de 
bomuldsproducerende regioner, på 

udgår
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baggrund af alle faktorer, som påvirker 
dette valg. Dette bør fastholdes i 
overensstemmelse med målene i protokol 
nr. 4 om bomuld, der er knyttet til 
tiltrædelsesakten af 1979 som bilag.

Or. en

Ændringsforslag 295
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hvad angår støtte til bomuldssektoren, 
var det i henhold til forordning (EF) nr. 
73/2009 nødvendigt, at en del af den 
fortsat var knyttet til dyrkningen af bomuld 
gennem en afgrødespecifik betaling pr. 
støtteberettiget hektar, for at undgå 
risikoen for produktionsforstyrrelser i de 
bomuldsproducerende regioner, på 
baggrund af alle faktorer, som påvirker 
dette valg. Dette bør fastholdes i 
overensstemmelse med målene i protokol 
nr. 4 om bomuld, der er knyttet til 
tiltrædelsesakten af 1979 som bilag.

(35) Hvad angår støtte til bomuldssektoren, 
var det i henhold til forordning (EF) nr. 
73/2009 nødvendigt, at en del af den for 
sidste gang var knyttet til dyrkningen af 
bomuld gennem en afgrødespecifik 
betaling pr. støtteberettiget hektar, for at 
undgå risikoen for produktionsforstyrrelser 
i de bomuldsproducerende regioner, på 
baggrund af alle faktorer, som påvirker 
dette valg. Dette bør midlertidigt 
fastholdes i overensstemmelse med målene 
i protokol nr. 4 om bomuld, der er knyttet 
til tiltrædelsesakten af 1979 som bilag. For 
bedre at tilpasse denne foranstaltning til 
den fælles landbrugspolitiks udfordringer 
i fremtiden bør der foretages en 
evaluering af, hvor nødvendig og effektiv 
den afgrødespecifikke betaling til bomuld 
er.

Or. de

Ændringsforslag 296
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 35



AM\907852DA.doc 17/170 PE492.791v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hvad angår støtte til bomuldssektoren, 
var det i henhold til forordning (EF) nr. 
73/2009 nødvendigt, at en del af den fortsat 
var knyttet til dyrkningen af bomuld 
gennem en afgrødespecifik betaling pr. 
støtteberettiget hektar, for at undgå 
risikoen for produktionsforstyrrelser i de 
bomuldsproducerende regioner, på 
baggrund af alle faktorer, som påvirker 
dette valg. Dette bør fastholdes i 
overensstemmelse med målene i protokol 
nr. 4 om bomuld, der er knyttet til 
tiltrædelsesakten af 1979 som bilag.

(35) Hvad angår støtte til bomuldssektoren, 
var det i henhold til forordning (EF) nr. 
73/2009 nødvendigt, at en del af den fortsat 
var knyttet til dyrkningen af bomuld 
gennem en afgrødespecifik betaling pr. 
støtteberettiget hektar, for at undgå 
risikoen for produktionsforstyrrelser i de 
bomuldsproducerende regioner, på 
baggrund af alle faktorer, som påvirker 
dette valg. Dette bør fastholdes i 
overensstemmelse med målene i protokol 
nr. 4 om bomuld, der er knyttet til 
tiltrædelsesakten af 1979 som bilag, men 
anvendelsen heraf bør være strengt 
begrænset og reduceres  gradvist.

Or. en

Ændringsforslag 297
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at gøre det muligt at anvende den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om vedtagelse af regler og 
betingelser for godkendelse af arealer og 
sorter til den afgrødespecifikke betaling 
for bomuld samt fastsættelse af vilkår for 
bevilling af specifik betaling, betingelser 
for støtteberettigelse og dyrkningspraksis, 
kriterier for godkendelse af 
brancheorganisationer, producenternes 
forpligtelser og regler, der gælder, hvis en 
godkendt brancheorganisation ikke 
overholder disse kriterier.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 298
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) I henhold til kapitel 2 i forordning 
(EF) nr. 637/2008 af 23. juni 2008 om 
ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 
og om fastlæggelse af nationale 
omstruktureringsprogrammer for 
bomuldssektoren24 forelægger hver 
bomuldsproducerende medlemsstat hvert 
fjerde år og første gang senest den 1. januar 
2009 Kommissionen et udkast til et 
fireårigt omstruktureringsprogram eller 
forelægger senest den 31. december 2009 
Kommissionen et enkelt udkast til et 
ændret omstruktureringsprogram for en 
periode på otte år. Erfaringen viser, at 
bomuldssektoren bedre kunne 
omstruktureres gennem andre 
foranstaltninger, herunder foranstaltninger 
under programmerne for udvikling af 
landdistrikterne, som finansieres under 
forordning (EU) nr. […] [RDR], hvilket 
også vil forbedre mulighederne for 
koordinering med foranstaltninger inden 
for andre sektorer. Erhvervede rettigheder 
og berettigede forventninger hos bedrifter, 
der allerede deltager i 
omstruktureringsprogrammer, bør dog 
respekteres. Alle igangværende 
programmer på fire eller otte år bør derfor 
fortsættes indtil deres udløb. Ved udgangen 
af denne periode bør programmerne dog 
ophøre. De midler, der er til rådighed fra 
de fireårige programmer, bør derefter 
integreres i de tilgængelige EU-midler til 
udvikling af landdistrikterne fra og med 
2014. De midler, der er tilgængelige efter 
udløbet af de otteårige programmer, kan 
ikke anvendes i programmer til udvikling 
af landdistrikterne i 2018 som følge af 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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programmeringsperioden og kan derfor 
med fordel overføres til støtteordninger 
under denne forordning, jf. andet afsnit af 
artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
637/2008. Forordning (EF) nr. 637/2008 
vil derfor være forældet fra den 1. januar 
2014 eller den 1. januar 2018, for så vidt 
angår medlemsstater med henholdsvis fire-
eller otteårige programmer. Forordning 
(EF) nr. 637/2008 bør derfor ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 299
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 

(38) Der kan indføres en enkel og særlig 
ordning for mindre landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Ved overtrædelse af den 
nationale miljølovgivning bør der 
imidlertid gives en bøde i forbindelse med 
udbetalingen. Formålet med ordningen er 
at støtte mindre bedrifters eksisterende 
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begrænses til eksisterende bedrifter. landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter. 

Or. en

Ændringsforslag 300
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

(38) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at anvende en del af loftet over deres 
nationale direkte betalinger til at indføre
en enkel og særlig ordning for mindre 
landbrugere med det formål at mindske de 
administrative omkostninger til forvaltning 
og kontrol af direkte støtte. Til dette formål 
bør der gennemføres en fast betaling, som 
erstatter alle direkte betalinger. Der bør 
indføres regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet og kontrol i henhold til 
forordning (EU) nr. […] [HZR], uden at 
det forringer muligheden for at opfylde 
reformens overordnede mål, idet EU-
lovgivningen omhandlet i bilag II til 
forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 
anvendelse på mindre landbrugere. 
Reglerne om krydsoverensstemmelse 
finder imidlertid stadig anvendelse på 
mindre landbrugere, fordi det er vigtigt, at 
alle landbrugere, der modtager EU-
midler, overholder mindstenormerne for 
miljøbeskyttelse uanset størrelsen af deres 
bedrift. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
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strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 301
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

(38) En medlemsstat kan indføre en enkel 
og særlig ordning for mindre landbrugere 
med det formål at mindske de 
administrative omkostninger til forvaltning 
og kontrol af direkte støtte. Til dette formål 
kan en medlemsstat gennemføre en fast 
betaling, som erstatter alle direkte 
betalinger. Der kan indføres regler, som 
kan sikre en betydelig forenkling af 
procedurerne ved bl.a. at lempe 
forpligtelserne for små landbrugere, som 
f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 302
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet, 
krydsoverensstemmelse og kontrol i 
henhold til forordning (EU) nr. […] 
[HZR], uden at det forringer muligheden 
for at opfylde reformens overordnede mål, 
idet EU-lovgivningen omhandlet i bilag II 
til forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 
anvendelse på mindre landbrugere. 
Formålet med ordningen er at støtte mindre 
bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 
EU uden at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer. Adgang til 
ordningen bør derfor begrænses til 
eksisterende bedrifter.

(38) En medlemsstat kan indføre en enkel 
og særlig ordning for mindre landbrugere 
med det formål at mindske de 
administrative omkostninger til forvaltning 
og kontrol af direkte støtte. Til dette formål 
kan en medlemsstat gennemføre en fast 
betaling, som erstatter alle direkte 
betalinger. Der bør indføres regler, som 
kan sikre en betydelig forenkling af 
procedurerne ved bl.a. at lempe 
forpligtelserne for små landbrugere, som 
f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, uden at det forringer muligheden for 
at opfylde reformens overordnede mål, idet 
EU-lovgivningen omhandlet i bilag II til 
forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 
anvendelse på mindre landbrugere. 
Formålet med ordningen er at støtte mindre 
bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 
EU uden at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer. Adgang til 
ordningen bør derfor begrænses til 
eksisterende bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 303
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 

(38) En medlemsstat kan indføre en enkel 
og særlig ordning for mindre landbrugere 
med det formål at mindske de 
administrative omkostninger til forvaltning 
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direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

og kontrol af direkte støtte. Til dette formål 
kan en medlemsstat gennemføre en fast 
betaling, som erstatter alle direkte 
betalinger. Der bør indføres regler, som 
kan sikre en betydelig forenkling af 
procedurerne ved bl.a. at lempe 
forpligtelserne for små landbrugere, som 
f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 304
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 

(38) Det bør være muligt at indføre en 
enkel og særlig ordning for mindre
landbrugere med det formål at mindske de 
administrative omkostninger til forvaltning 
og kontrol af direkte støtte. 
Medlemsstaterne bør dog have mulighed 
for selv at bestemme, hvorvidt de ønsker 
at iværksætte en specifik ordning. Til 
dette formål bør der gennemføres en fast 
betaling, som erstatter alle direkte 
betalinger. Der bør indføres regler, som 
kan sikre en betydelig forenkling af 
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klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

procedurerne ved bl.a. at lempe 
forpligtelserne for små landbrugere, som 
f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 305
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent 
Johansson, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 

(38) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at anvende en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til at indføre
en enkel og særlig ordning for mindre 
landbrugere med det formål at mindske de 
administrative omkostninger til forvaltning 
og kontrol af direkte støtte. Til dette formål 
bør der gennemføres en fast betaling, som 
erstatter alle direkte betalinger. Der bør 
indføres regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, kontrol med 
krydsoverensstemmelse i henhold til 
forordning (EU) nr. […] [HZR], uden at 
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omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

det forringer muligheden for at opfylde 
reformens overordnede mål, idet EU-
lovgivningen omhandlet i bilag II til 
forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 
anvendelse på mindre landbrugere. 
Formålet med ordningen er at støtte mindre 
bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 
EU uden at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer og uden at 
hæmme strukturændringer i landbruget. 
Adgang til ordningen bør derfor begrænses 
til eksisterende bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 306
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som 
erstatter alle direkte betalinger. Der bør 
indføres regler, som kan sikre en betydelig
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små 
landbrugere, som f.eks. i forbindelse med 
ansøgning om støtte, landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet, 
krydsoverensstemmelse og kontrol i 
henhold til forordning (EU) nr. […] 
[HZR], uden at det forringer muligheden 
for at opfylde reformens overordnede mål, 
idet EU-lovgivningen omhandlet i bilag II 
til forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 
anvendelse på mindre landbrugere. 
Formålet med ordningen er at støtte mindre 
bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 

(38) Der bør indføres en enkel og særlig
ordning for mindre landbrugere med det 
formål at hjælpe mindre landbrugere og 
producentorganisationer med at deltage i 
landbrugsaktiviteter. Til dette formål bør 
der indføres en særlig ordning under de 
direkte betalinger. Der bør indføres regler, 
som kan sikre en forenkling af 
procedurerne. Ordningen for mindre 
landbrugere bør ikke være en ”opt out-
model” for mindre virksomheder, som 
hjælper landbrugerne med at forlade 
sektoren. Landbrugerne bør derfor have 
mulighed for at forlade eller tilslutte sig 
”ordningen for mindre landbrugere” og 
flytte til et andet driftssystem, som er 
defineret i denne forordning. Mindre 
landbrugere bør ikke automatisk være 
undtaget fra foranstaltningerne til sikring 
af et grønne landbrug og skal opfylde 
bestemmelserne om 
krydsoverensstemmelse. Formålet med 
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EU uden at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer. Adgang til 
ordningen bør derfor begrænses til 
eksisterende bedrifter.

ordningen er at støtte mindre bedrifters 
eksisterende landbrugsstruktur i EU uden 
at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer.

Or. en

Ændringsforslag 307
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

(38) Der bør indføres to enkle former for 
støtte til mindre landbrugere. På den ene 
side en enkel og særlig ordning for meget 
små og familiedrevne landbrug med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere produktive strukturer. 
Adgang til ordningen bør derfor begrænses 
til eksisterende bedrifter. På den anden 
side bør der indføres en form for bistand 
til mindre landbrug, der supplerer de 
andre støttebetalinger, som ydes til 
landbrugere. Forpligtelserne i forbindelse 
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med ansøgning om støtte, 
landbrugsmetoder, der er til gavn for
klimaet og miljøet, 
krydsoverensstemmelse og kontrol i 
henhold til forordning (EU) nr. […] 
[HZR] bør finde anvendelse på mindre 
landbrugere.

Or. fr

Ændringsforslag 308
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for mindre landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet kravene om 
krydsoverensstemmelse og EU-
lovgivningen omhandlet i bilag II til 
forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 
anvendelse på mindre landbrugere. 
Formålet med ordningen er at støtte mindre 
bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 
EU uden at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer. Adgang til 
ordningen bør derfor begrænses til 
eksisterende bedrifter.

Or. de
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Ændringsforslag 309
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige
strukturer. Adgang til ordningen bør 
derfor begrænses til eksisterende 
bedrifter.

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for mindre landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters landbrugsstruktur i 
EU uden at bremse udviklingen af mere 
produktive strukturer.

Or. pt

Ændringsforslag 310
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere konkurrencedygtige 
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for mindre landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, krydsoverensstemmelse 
og kontrol i henhold til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Formålet med ordningen er at 
støtte mindre bedrifters eksisterende 
landbrugsstruktur i EU uden at bremse 
udviklingen af mere bæredygtige
strukturer. Adgang til ordningen bør derfor 
begrænses til eksisterende bedrifter.

Or. fr

Begrundelse

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Ændringsforslag 311
Gabriel Mato Adrover
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Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Landbruget i regionerne i den 
yderste periferi står over for specifikke 
vanskeligheder som følge af deres status 
som ø-samfund og fjerne beliggenhed, og 
det er derfor nødvendigt at give dem 
særbehandling ved hjælp af separate 
bestemmelser, som i øjeblikket er samlet i 
forordning nr. 247/2006. De betydelige 
hindringer for en diversificering af 
produktionen, som de geografiske og 
klimatiske forhold påfører disse områder, 
gør det nødvendigt at udvide denne 
særbehandling til at omfatte de 
budgetafgørelser, som EU træffer i 
forbindelse med denne forordning. 

Or. es

Ændringsforslag 312
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Af forenklingshensyn og for at tage 
højde for de særlige forhold, der gør sig 
gældende i regionerne i den yderste 
periferi, bør direkte betalinger i disse 
regioner forvaltes inden for rammerne af 
de støtteprogrammer, som er indført ved 
forordning (EF) nr. 247/2006. Denne 
forordnings bestemmelser vedrørende 
grundbetalingsordningen og de 
supplerende betalinger samt koblet støtte 
bør derfor ikke gælde for disse regioner.

(40) Af forenklingshensyn og for bedre at 
tilpasse den fælles landbrugspolitik til de 
særlige forhold, der gør sig gældende i 
regionerne i den yderste periferi – som 
hæmmes af manglende stordriftsfordele 
og stor afstand til markederne - bør 
direkte betalinger og alle former for 
indkomststøtte til landbrugere i disse 
regioner forvaltes inden for rammerne af 
de støtteprogrammer, som er indført ved 
forordning (EF) nr. 247/2006. Denne 
forordnings bestemmelser vedrørende 
grundbetalingsordningen og de 
supplerende betalinger samt koblet støtte 
bør derfor ikke gælde for disse regioner.
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Or. pt

Ændringsforslag 313
Gabriel Mato Adrover

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Af forenklingshensyn og for at tage 
højde for de særlige forhold, der gør sig 
gældende i regionerne i den yderste 
periferi, bør direkte betalinger i disse 
regioner forvaltes inden for rammerne af 
de støtteprogrammer, som er indført ved 
forordning (EF) nr. 247/2006. Denne 
forordnings bestemmelser vedrørende 
grundbetalingsordningen og de 
supplerende betalinger samt koblet støtte 
bør derfor ikke gælde for disse regioner.

(40) Af forenklingshensyn og for at tage 
højde for de særlige forhold, der gør sig 
gældende i regionerne i den yderste 
periferi, bør direkte betalinger i disse 
regioner forvaltes inden for rammerne af 
de støtteprogrammer, som er indført ved 
forordning (EF) nr. 247/2006. Denne 
forordnings bestemmelser vedrørende 
grundbetalingsordningen og de 
supplerende betalinger samt koblet støtte 
bør derfor ikke gælde for disse regioner.
Der bør imidlertid foretages en vurdering 
af, hvilken indvirkning eventuelle 
ændringer af den foreliggende forordning 
vil kunne få for disse regioner.

Or. es

Ændringsforslag 314
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Diversiteten i landbrugssektoren i 
visse isolerede områder med lidet effektive 
produktionssystemer kræver særlige 
landbrugspolitiske instrumenter, som EU 
har tilstrækkelige erfaringer med, og som 
gør sektoren mere markedsorienteret, 
reducerer miljøvirkningerne ved, at 
landbrugsaktiviteterne ophører, og 
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bevarer samfundsstrukturen i 
landdistrikterne i overensstemmelse med 
den ønskede bæredygtighed.  Der bør 
foretages en nærmere undersøgelse af 
særlige ordninger for de ø-samfund i EU, 
som på grund af deres karakteristika 
ligner de områder, hvor disse 
landbrugspolitiske instrumenter har været 
anvendt med held.

Or. es

Ændringsforslag 315
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) For at styrke de sociale kriterier bør 
medlemsstaterne fremme og indføre 
ordninger for certificering af 
arbejdsprocessen (akkrediteret social 
certificering i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter), der fungerer 
både som informationskilde for 
forbrugeren og som incitament for et 
socialt virksomhedsansvar, der giver 
indsigt i og udvælger de bedste 
arbejdsforhold og den bedste 
arbejdspraksis. Denne 
informationsordning vedrørende 
arbejdsprocessen kan også anvendes på 
importerede produkter.

Or. es

Ændringsforslag 316
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 
90 % af EU's gennemsnitlige støtteniveau, 
bør også have mulighed for at overføre 
midler fra støtten til landudvikling til det 
direkte betalingsloft. Sådanne valg træffes 
én gang, inden for bestemte grænser og 
for hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Alle de midler, 
der således overføres, bør være omfattet af 
samfinansiering fra medlemsstatens side 
til den sats, der gælder for 
udviklingsprogrammet for landdistrikter i 
den pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke er noget krav om samfinansiering, er der en risiko for, at medlemsstaterne 
anvender søjle I-midler til at nedbringe deres samfinansiering og dermed øge statskassens 
beholdning på bekostning af den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 317
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 
90 % af EU's gennemsnitlige støtteniveau, 
bør også have mulighed for at overføre 
midler fra støtten til landudvikling til det 
direkte betalingsloft. Sådanne valg træffes 
én gang, inden for bestemte grænser og 
for hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Alle de midler, 
der således overføres, bør være omfattet af 
samfinansiering fra medlemsstatens side 
til den sats, der gælder for 
udviklingsprogrammet for landdistrikter i 
den pågældende medlemsstat.
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Or. en

Ændringsforslag 318
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 
90 % af EU's gennemsnitlige støtteniveau, 
bør også have mulighed for at overføre 
midler fra støtten til landudvikling til det 
direkte betalingsloft. Sådanne valg træffes 
én gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Sådan et valg
træffes én gang, inden for bestemte 
grænser og for hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

Or. en

Begrundelse

En sådan bestemmelse ville mindske fokuseringen på, at den fælles landbrugspolitik støtter 
udgifter til offentlige goder og ville være et betydeligt tilbageskridt i den fælles 
landbrugspolitiks udvikling, og den bør derfor fjernes.

Ændringsforslag 319
George Lyon, Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Alle således 
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hvis niveau for direkte støtte er under 90 % 
af EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør 
også have mulighed for at overføre midler 
fra støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

overførte beløb bør ikke udgøre mere end 
15% af loftet over de direkte betalinger og 
bør anvendes med samfinansiering. Alle 
medlemsstater bør have mulighed for at 
supplere overførslerne med et beløb, som 
står i forhold til de beløb, som ikke er 
anvendt under posten for støtte til 
områder med naturlige begrænsninger. 
De skal også have mulighed for at 
overføre ikke-anvendte beløb fra de 
"grønne" bevillinger for at yde yderligere 
støtte til miljøvenligt landbrug som led i 
udviklingen af landdistrikterne.
Medlemsstater, hvis niveau for direkte 
støtte er under 90 % af EU's 
gennemsnitlige støtteniveau, bør også have 
mulighed for at overføre midler fra støtten 
til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

Or. en

Ændringsforslag 320
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 90 % 
af EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør 
også have mulighed for at overføre midler 
fra støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Når disse midler 
først er overført, er de ikke omfattet af 
samfinansiering. Medlemsstater, hvis 
niveau for direkte støtte ligger under EU's 
gennemsnitlige støtteniveau, vil således 
kunne konsolidere overførslen af midler 
fra søjle I til søjle II. Medlemsstater, hvis 
niveau for direkte støtte er under 90 % af 
EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør også 



PE492.791v01-00 36/170 AM\907852DA.doc

DA

anvendelsesperiode. have mulighed for at overføre midler fra 
støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

Or. fr

Ændringsforslag 321
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 90 % 
af EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør 
også have mulighed for at overføre midler 
fra støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 90 % 
af EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør 
også have mulighed for at overføre midler 
fra støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode. Det er vigtigt at 
fastsætte, hvordan midlerne kan 
genanvendes, i betragtning af at 
tilpasning til miljøet er obligatorisk og 
giver grundlag for miljøvenlige 
landbrugsprojekter under den anden 
søjle.

Or. ro

Ændringsforslag 322
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Betragtning 43
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 90 % 
af EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør 
også have mulighed for at overføre midler 
fra støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. I denne 
forbindelse kan medlemsstaterne 
prioritere finansieringsforanstaltninger 
med henblik på koncentration af 
udbuddet ved at styrke de 
producentorganisationer, der er 
omhandlet i forordningen om udvikling af 
landdistrikter.  Medlemsstater, hvis niveau 
for direkte støtte er under 90 % af EU's 
gennemsnitlige støtteniveau, bør også have 
mulighed for at overføre midler fra støtten 
til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

Or. it

Ændringsforslag 323
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 90 % 
af EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør 
også have mulighed for at overføre midler 
fra støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes én 
gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 90 % 
af EU's gennemsnitlige støtteniveau, bør 
også have mulighed for at overføre midler 
fra støtten til landudvikling til det direkte 
betalingsloft. Sådanne valg træffes inden 
for bestemte grænser og hvor det er 
muligt, én gang og for hele denne 
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anvendelsesperiode. forordnings anvendelsesperiode.

Or. en

Ændringsforslag 324
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44 a) For at beskytte det europæiske 
landskab bør betalinger i henhold til 
denne forordning være i 
overensstemmelse med principperne i den 
europæiske landskabskonvention og 
artikel 3 i Lissabontraktaten, som sikrer, 
at den europæiske kulturarv beskyttes og 
udvikles. Landskabet er en vigtig del af 
kulturen og regionale traditioner, idet det 
bevarer den kulturelle og geografiske 
mangfoldighed, og det er også grundlaget 
for vore dages biodiversitet, som er blevet 
formet af århundreders landbrug og 
skovbrug.

Or. en

Ændringsforslag 325
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
 De direkte betalingers ophør

1. De direkte betalinger ophører i 2025, 
idet:
a) de ophører gradvis
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b) de frigivne midler anvendes til 
programmer til beskyttelse og forbedring 
af: 
i) miljø
ii) husdyravl
iii) vand og vandkvalitet
iv) jord og jordbundskvalitet
v) klimabetingede ændringer
c) de frigivne midler anvendes 100% til 
regionale foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 326
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en betaling til landbrugere, der 
benytter landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 327
Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en betaling til landbrugere, der 
benytter landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 328
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en betaling til landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet

ii) en betaling til landbrugere, der benytter 
avancerede bæredygtige 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
biodiversiteten, for en god forvaltning af 
jordens frugtbarhed og vandressourcer, 
for klimaet og for miljøet, og som går 
videre end bestemmelserne om 
krydsoverensstemmelse

Or. en

Ændringsforslag 329
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en betaling til landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet

(ii) en ordning, der er obligatorisk for 
medlemsstaterne, men frivillig for 
landbrugere, og som omfatter en betaling 
til landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet

Or. it

Ændringsforslag 330
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en betaling til landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet

ii) en yderligere betaling til landbrugere, 
der benytter landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet

Or. de

Ændringsforslag 331
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) en betaling til landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet

(ii) en supplerende betaling til 
landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet

Or. en

Ændringsforslag 332
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en ny EU-finansieret 
betalingsordning til bifamilier i 
biavlssektoren

Or. bg

Ændringsforslag 333
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en betaling til nye landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

Or. fr

Ændringsforslag 334
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en frivillig betaling til unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. en

Begrundelse

Foranstaltninger for unge landbrugere under søjle II er en mere effektiv måde at støtte og 
opmuntre nytilkomne landbrugere, og derfor bør det være frivilligt for medlemsstaterne at 
gennemføre foranstaltningerne under søjle I.

Ændringsforslag 335
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en frivillig betaling til unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. en
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Begrundelse

Betalinger til unge landbrugere bør være valgfrie for medlemsstater og regioner.

Ændringsforslag 336
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en frivillig betaling til unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 337
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en frivillig betaling til unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. de

Ændringsforslag 338
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der iv) en betaling til unge og nytilkomne 
landbrugere, der indleder en 
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indleder en landbrugsaktivitet landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 339
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en betaling til unge og nye landbrugere, 
der indleder en landbrugsaktivitet

Or. fr

Ændringsforslag 340
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Sergio Paolo 
Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław 
Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en obligatorisk betaling til unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 341
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en obligatorisk betaling til unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 342
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

iv) en betaling til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet, og til 
kvinder i landbruget

Or. it

Begrundelse

I kraft af den multifunktionelle rolle, som kvinder spiller i familie- og arbejdsmiljøet, kan de 
yde et større bidrag til fremskridt og innovation på alle niveauer i samfundet og til forbedring 
af livskvaliteten, navnlig i landdistrikterne. De fortjener derfor i lige så høj grad som unge 
anerkendelse og støtte inden for den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 343
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) en frivillig ordning for koblet støtte udgår

Or. en
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Ændringsforslag 344
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) en afgrødespecifik betaling for bomuld udgår

Or. en

Ændringsforslag 345
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) en afgrødespecifik betaling for bomuld vi) en midlertidig afgrødespecifik betaling 
for bomuld

Or. de

Ændringsforslag 346
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en forenklet ordning for landbrugere

Or. fr

Ændringsforslag 347
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en forenklet frivillig ordning for små 
landbrugere

Or. de

Ændringsforslag 348
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en frivillig forenklet ordning for små 
landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 349
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en frivillig forenklet ordning for små 
landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 350
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en frivillig forenklet ordning for små 
landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 351
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en frivillig forenklet ordning for små 
landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 352
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en frivillig forenklet ordning for små 
landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 353
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) en forenklet ordning for små 
landmænd

vii) en frivillig forenklet ordning for små 
landbrugere

Or. fr

Begrundelse

Størrelsen på landbrugsbedrifter varierer betydeligt mellem medlemslandene. En ordning for 
små landbrugere kan være nyttig i visse tilfælde, men i andre medlemsstater kan den få en 
konkurrenceforvridende virkning. Det er derfor medlemsstaterne, der bedst har mulighed for 
at vurdere, om en sådan ordning er umagen værd.

Ændringsforslag 354
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) en betaling til småbrug, som 
fastsættes af medlemsstaten.

Or. fr

Ændringsforslag 355
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) en betaling til små landbrugere, som 
fastsættes af den enkelte medlemsstat

Or. fr
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Ændringsforslag 356
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Ændring af bilag I
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på ændring af listen over 
støtteordninger i bilag I.

Or. es

Begrundelse

Anvendelsesområdet er et væsentligt element i denne forordning.

Ændringsforslag 357
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 udgår
Ændring af bilag I
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på ændring af listen over 
støtteordninger i bilag I.

Or. fr

Ændringsforslag 358
Julie Girling



AM\907852DA.doc 51/170 PE492.791v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ”landbruger”: en fysisk eller juridisk 
person eller en sammenslutning af fysiske 
eller juridiske personer – uanset hvilken 
retlig status sammenslutningen og dens 
medlemmer har i henhold til national ret –
hvis bedrift befinder sig på EU's område 
som defineret i artikel 52 i traktaten om 
Den Europæiske Union samt artikel 349 og 
355 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som udøver 
landbrugsaktivitet 

a) ”landbruger”: en fysisk eller juridisk 
person eller en sammenslutning af fysiske 
eller juridiske personer – uanset hvilken 
retlig status sammenslutningen og dens 
medlemmer har i henhold til national ret –
hvis bedrift befinder sig på EU's område 
som defineret i artikel 52 i traktaten om 
Den Europæiske Union samt artikel 349 og 
355 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, og som udøver 
landbrugsaktivitet. Hvis en landbruger er 
en lovligt registreret nonprofit-
organisation eller lignende velgørende 
organisation eller af centrale eller 
regionale myndigheder har fået en 
opgave, der som vigtigste lovmæssige 
stiftelsesformå har aktivt at beskytte og 
forvalte jord og/eller det historiske miljø 
med henblik på bevarelse og 
almennyttighed, kan en medlemsstat 
vælge at anerkende den pågældendes 
bedrifter eller en gruppe af den 
pågældendes bedrifter som særskilte 
foretagender i forbindelse med anvendelse 
af denne forordning, Europa-Parlamentet 
og Rådets forordning (EU) nr. [...] om 
støtte til udvikling af landdistrikterne fra 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) 
samt Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [...] om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik (”den horisontale 
forordning)”  

Or. en

Begrundelse

Visse former for nonprofit-organisationer forvalter flere landbrugsbedrifter  med henblik på 
at drive et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug.  Det er derfor fornuftigt at give 
medlemsstaterne mulighed for at behandle bedrifter, der drives af denne type organisation, 
som særskilte foretagender i forbindelse med udbetaling af støtte og kontrol inden for 
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rammerne af den fælles landbrugspolitik for at forenkle de administrative krav og undgå 
uforholdsmæssigt store udgifter for støttemodtagerne og de nationale betalingsorganer.

Ændringsforslag 359
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ”landbrugsmedarbejder”: 
lønmodtager i landbruget, der kan være 
fast ansat, sæsonarbejder eller 
midlertidigt ansat, hvis aktivitet er 
afgørende for landbrugsarbejdet og 
værdikæden, og hvis arbejdsvilkår med 
hensyn til stabilitet, sikkerhed og 
kompetence udgør et prioriteret område 
for forbedring

Or. es

Ændringsforslag 360
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "bedrift": alle de produktionsenheder, 
som landbrugeren driver, og som befinder 
sig på en og samme medlemsstats område

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 361
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "bedrift": alle de produktionsenheder, 
som landbrugeren driver, og som befinder 
sig på en og samme medlemsstats område

b) "bedrift": alle de produktionsenheder, 
som drives af landbrugeren, landbrugerens 
familie eller flere familier, og som 
befinder sig på en og samme medlemsstats 
område

Or. pl

Begrundelse

Definitionen af bedrift bør udvides til at indbefatte familiebedrifter eller bedrifter, der drives 
af flere familier, hvilket ikke er i modstrid med privat ejendomsret til landbrugsjord.

Ændringsforslag 362
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ”avancerede bæredygtige 
driftssystemer”: landbrugspraksis, der går 
videre end de eksisterende referenceregler 
for krydsoverensstemmelse i forordning 
(EU) nr. ...[HZR], og som løbende gør 
fremskridt med hensyn til at forbedre 
forvaltningen af naturlige næringsstoffer, 
vandcyklusser og energistrømme på en 
måde, som reducerer miljøskader og spild 
af ikke-vedvarende energikilder og 
bevarer en høj grad af diversitet i afgrøder 
og husdyr samt en naturlig diversitet i 
produktionssystemet

Or. en
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Ændringsforslag 363
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) ”industrielt landbrug”: intensiv 
animalsk produktion, der er strukturelt 
afhængig af indkøbt foder og stort 
energiforbrug

Or. en

Ændringsforslag 364
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) ”ikke-bæredygtige driftssystemer”: 
landbrugs- og husdyravlspraksis, der 
systematisk krænker de eksisterende 
referenceregler for 
krydsoverensstemmelse i forordning (EU) 
nr. ...[HZR] som følge af en dårlig 
forvaltning af næringsstoffernes kredsløb 
og stor afhængighed af ekstern energi, 
biocider, antibiotika samt tilførsel af vand 
og næringsstoffer

Or. en

Ændringsforslag 365
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) ”mindre landbruger”:  en mindre 
producent, herunder deltidslandmænd og 
delvis selvforsynende landbrugere, der 
har mindre end 5 ha jord, men som er 
beskæftiget i landbruget i mindst 25% af 
tiden og får mindst 25% af den samlede 
nettoindkomst fra produktionen på 
bedriften, herunder dertil knyttet 
forædling og markedsføring af 
landbrugsprodukter og 
landbrugsrelaterede tjenester

Or. en

Ændringsforslag 366
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål, 
herunder anvendelse af tamdyr af 
hestefamilien til andre formål end 
underholdning

Or. fr

Ændringsforslag 367
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål, 
slåning eller afgræsning af arealer 
fortrinsvis eller udelukkende af 
miljømæssige årsager

Or. de

Ændringsforslag 368
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, dressur, træning 
og opdræt af husdyr og hold af husdyr til 
landbrugsformål

Or. fr

Ændringsforslag 369
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til normale 
landbrugsformål

Or. es
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Ændringsforslag 370
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål

- landbrugsproduktion, som omfatter avl 
eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål

Or. pt

Ændringsforslag 371
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 372
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 

– bevarelse af landbrugsarealet i god 
landbrugs- og miljømæssig stand, og 
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foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

Or. en

Ændringsforslag 373
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

- bevarelse af landbrugsarealet i god 
landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), 
eller

Or. en

Ændringsforslag 374
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning, idet denne vedligeholdelse, for 
så vidt angår landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i denne stand, indebærer 
en minimumsaktivitet, der fastsættes af 
medlemsstaten

Or. fr
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Ændringsforslag 375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af normale
landbrugsmetoder og –maskiner eller

Or. es

Begrundelse

Det er bedre at bruge termen ”normale”.

Ændringsforslag 376
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af normale
landbrugsmetoder og –maskiner eller

Or. es

Begrundelse

Det er bedre at tale om ”normale” i stedet for ”traditionelle” landbrugsmetoder og –
maskiner, for det er måske ikke det samme.
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Ændringsforslag 377
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det parat til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

Or. pl

Ændringsforslag 378
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er 
egnet til græsning eller produktion

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 379
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er 
egnet til græsning eller produktion

udgår
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Or. pt

Ændringsforslag 380
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

- minimumsaktiviteter på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er egnet 
til græsning eller produktion

Or. en

Ændringsforslag 381
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er egnet 
til græsning eller produktion

- når landbrugsarealet naturligt holdes i 
en stand, der er egnet til græsning eller 
produktion, og jorden ikke anvendes som 
anført i led 1, er der ingen 
landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 382
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

- minimumsaktiviteter på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er egnet 
til græsning eller produktion, herunder 
landbrugsdrift, som også opfylder 
naturbeskyttelsesformål, f.eks. landbrug 
af høj naturværdi eller landbrugsdrift 
under Natura 2000 eller tilsvarende 
programmer

Or. en

Ændringsforslag 383
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er egnet 
til græsning eller produktion

- aktiviteter, der efter ønske fra en 
medlemsstat på nationalt eller regionalt 
plan kan defineres på nationalt eller 
regionalt plan, når et område ikke kræver 
nogen vedligeholdelse, men i stedet
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

Or. en

Ændringsforslag 384
James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er egnet 
til græsning eller produktion

- aktiviteter, der efter ønske fra en 
medlemsstat på nationalt eller regionalt 
plan kan defineres på nationalt eller 
regionalt plan, når et område ikke kræver 
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nogen vedligeholdelse, men i stedet 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

Or. en

Ændringsforslag 385
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er egnet 
til græsning eller produktion

- aktiviteter, der efter ønske fra en 
medlemsstat på nationalt eller regionalt 
plan kan defineres på nationalt eller 
regionalt plan, når et område ikke kræver 
nogen vedligeholdelse, men i stedet
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

Or. en

Ændringsforslag 386
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, eller i givet fald af 
regionerne i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 20 i denne 
forordning, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

Or. es
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Begrundelse

Overholdelse af nærhedsprincippet inden for de af Kommissionen fastsatte rammer. Reformen 
af den fælles landbrugspolitik bør ikke af staterne kunne bruges til at recentralisere nogle 
politikker, som fungerer meget bedre på regionalt niveau.

Ændringsforslag 387
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller dyrkning, og som navnlig 
kan være baseret på et minimum for 
husdyrtæthed

Or. pt

Ændringsforslag 388
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne eller regionerne, på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der er egnet til græsning eller 
produktion

Or. en

Ændringsforslag 389
Ivari Padar
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

–minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, med henblik på 
naturbeskyttelse i henhold til Natura 2000 
eller tilsvarende 
naturbeskyttelsesprogrammer

Or. en

Ændringsforslag 390
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- arealforvaltning, der iværksættes helt 
eller fortrinsvis af hensyn til miljøet

Or. en

Begrundelse

Begrebet miljøvenlig arealforvaltning bør medtages i definitionen af ”landbrugsaktivitet”.

Ændringsforslag 391
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- aktiviteter, der er omfattet af led 2 og 3, 
bør kun modtage støtte én gang i løbet af 
en cyklus på tre år

Or. en
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Ændringsforslag 392
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "landbrugsprodukter": de produkter, 
som er anført på listen i bilag I til traktaten, 
med undtagelse af fiskevarer, samt bomuld

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

((Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 393
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "landbrugsprodukter": de produkter, 
som er anført på listen i bilag I til traktaten, 
med undtagelse af fiskevarer, samt bomuld

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 394
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e



AM\907852DA.doc 67/170 PE492.791v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal og 
græsningsareal eller areal med 
permanente afgrøder, herunder afgrøder, 
der indgår i agro-skovbrug

Or. fr

Ændringsforslag 395
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder, herunder 
afgrøder, der indgår i agro-skovbrug

Or. fr

Ændringsforslag 396
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsningsareal
eller areal med permanente afgrøder.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af permanent ”græsareal” (tidligere ”græsgang”) tager ikke tilstrækkeligt 
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hensyn til græsning på magre jorde, hvor foderplantearterne kan være træagtige og ikke 
nødvendigvis bare græsarter. Afgræsning på etablerede græsningsarealer forhindrer, at 
arealerne forfalder, og at den biologiske mangfoldighed går tabt på grund af almindeligt 
forekommende arters indtrængen, og bevarer systemer af høj naturværdi, hvilket 
tilvejebringer et offentligt gode. Denne ændring bør finde anvendelse i hele forordningen.

Ændringsforslag 397
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsningsareal
eller areal med permanente afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 398
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal og 
græsningsareal eller areal med 
permanente afgrøder

Or. en

Ændringsforslag 399
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal og 
græsningsareal eller areal med 
permanente afgrøder.

Or. fr

Ændringsforslag 400
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, græsningsareal og 
permanent græsareal og/eller areal med 
permanente afgrøder

Or. it

Ændringsforslag 401
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ”agro-skovbrug”: et 
produktionssystem, hvor træer og kultur-
eller græsningsplanter vokser sammen på 
eller i kanten af de samme jordlodder    

Or. fr

Ændringsforslag 402
Patrick Le Hyaric
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) ”agro-skovbrug”: et 
produktionssystem, hvor træer og kultur-
eller græsningsplanter vokser sammen på 
eller i kanten af de samme jordlodder

Or. fr

Ændringsforslag 403
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "agerjord": arealer, der dyrkes med 
henblik på produktion af afgrøder, eller 
arealer, der er til rådighed for produktion af 
afgrøder, men som ligger brak, herunder 
arealer, der er udtaget i henhold til artikel 
22, 23 og 24 i forordning (EF) 1257/1999, 
artikel 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005 
og artikel 29 i forordning (EU) […] 
[RDR], uanset om arealerne er arealer i 
væksthuse og under fast eller mobilt 
overdække

f) "agerjord": arealer, der dyrkes med 
henblik på produktion af afgrøder, eller 
arealer, der er til rådighed for produktion af 
afgrøder, men som ligger brak, herunder 
arealer, der er udtaget i henhold til artikel 
32 i denne forordning, artikel 22, 23 og 24 
i forordning (EF) 1257/1999, artikel 39 i 
forordning (EF) nr. 1698/2005 og artikel 
29 i forordning (EU) […] [RDR], uanset 
om arealerne er arealer i væksthuse og 
under fast eller mobilt overdække

Or. es

Ændringsforslag 404
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "agerjord": arealer, der dyrkes med f) "agerjord": arealer, der dyrkes med 
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henblik på produktion af afgrøder, eller 
arealer, der er til rådighed for produktion af 
afgrøder, men som ligger brak, herunder 
arealer, der er udtaget i henhold til artikel 
22, 23 og 24 i forordning (EF) 1257/1999, 
artikel 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005 
og artikel 29 i forordning (EU) […] 
[RDR], uanset om arealerne er arealer i 
væksthuse og under fast eller mobilt 
overdække

henblik på produktion af afgrøder, eller 
arealer, der er til rådighed for produktion af 
afgrøder, men som ligger brak, herunder 
arealer, der er udtaget i henhold til artikel 
32 i denne forordning, artikel 22, 23 og 24 
i forordning (EF) 1257/1999, artikel 39 i 
forordning (EF) nr. 1698/2005 og artikel 
29 i forordning (EU) […] [RDR], uanset 
om arealerne er arealer i væksthuse og 
under fast eller mobilt overdække

Or. es

Begrundelse

Begrebet ”agerjord” bør specifik omfatte de arealer, der er udlagt som miljømæssige 
fokusområder, jf. artikel 32. 

Ændringsforslag 405
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "agerjord": arealer, der dyrkes med 
henblik på produktion af afgrøder, eller 
arealer, der er til rådighed for produktion af 
afgrøder, men som ligger brak, herunder 
arealer, der er udtaget i henhold til artikel 
22, 23 og 24 i forordning (EF) 1257/1999, 
artikel 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005 
og artikel 29 i forordning (EU) […] 
[RDR], uanset om arealerne er arealer i 
væksthuse og under fast eller mobilt 
overdække

f) "agerjord": arealer, der dyrkes med 
henblik på produktion af afgrøder, eller 
arealer, der er til rådighed for produktion af 
afgrøder, herunder midlertidige 
græsningsarealer, men som ligger brak, 
herunder arealer, der er udtaget i henhold 
til artikel 22, 23 og 24 i forordning (EF) 
1257/1999, artikel 39 i forordning (EF) nr. 
1698/2005 og artikel 29 i forordning (EU) 
[…] [RDR], uanset om arealerne er arealer 
i væksthuse og under fast eller mobilt 
overdække

Or. fr

Ændringsforslag 406
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) ”omdrift”:  afgrødedyrkning, der 
omfatter mindst fire forskellige afgrøder, 
herunder mindst én bælgplante

Or. en

Ændringsforslag 407
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) ”omdrift”:  afgrødedyrkning, der 
omfatter mindst fire forskellige afgrøder, 
herunder mindst én bælgplante

Or. en

Ændringsforslag 408
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler og lavskov med kort 
omdriftstid

g) "permanente afgrøder": kulturer uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsningsarealer, som dyrkes på arealerne 
i fem år eller længere og giver udbytte i 
flere år, herunder planteskoler, frugt- og 
nøddetræer, oliventræer og lavskov med 
kort omdriftstid

Or. en
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Ændringsforslag 409
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler og lavskov med kort 
omdriftstid

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsningsarealer, som dyrkes på arealerne 
i fem år eller længere og giver udbytte i 
flere år, herunder planteskoler og lavskov 
med kort omdriftstid

Or. en

Ændringsforslag 410
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler og lavskov med kort 
omdriftstid

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler 

Or. pt

Ændringsforslag 411
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler og lavskov med kort 
omdriftstid

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler, traditionelle 
frugtplantager og lavskov med kort 
omdriftstid

Or. de

Ændringsforslag 412
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler og lavskov med kort 
omdriftstid

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler og lavskov med kort 
omdriftstid og poppelplantager

Or. it

Ændringsforslag 413
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 

h) permanente græsarealer og permanente 
græsningsarealer": arealer, der anvendes 
til dyrkning af foderplanter (dyrkede eller 
selvsåede, urteagtige planter, buske 
og/eller træer) eller alle andre arter, der 
er egnet til græsning, og som er holdt uden 
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det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

for bedriftens omdrift

Or. fr

Ændringsforslag 414
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo 
Fidanza, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere;
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) permanente græsarealer og permanente 
græsningsarealer": arealer, der anvendes 
til dyrkning af foderplanter (dyrkede eller 
selvsåede, urteagtige planter, buske 
og/eller træer) eller alle andre arter, der 
er egnet til græsning, og som er holdt uden 
for bedriftens omdrift

Or. fr

Ændringsforslag 415
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) ”permanente græsarealer eller 
permanent græsningsarealer”: arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
foder, hvad enten der er tale om naturlige 
(selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, 
og som er holdt uden for bedriftens 
omdrift; det kan omfatte andre sorter, der 
er egnet til græsning, forudsat at der fortsat 
er mest græs og andet grøntfoder
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Or. fr

Ændringsforslag 416
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) permanente græsarealer og historiske 
græsningsarealer": arealer, der anvendes 
til dyrkning af græs eller andet foder, hvad 
enten der er tale om naturlige (selvsåede) 
eller dyrkede (tilsåede) arealer, og som er 
holdt uden for bedriftens omdrift;  det kan 
omfatte andre sorter eller elementer, der 
har betydning for arealernes betegnelse 
som historiske græsningsarealer og 
traditionelle græsningsområder (dehesa)

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører snarere permanente græsningsarealer end permanente 
græsmarker til høslet, således at der tages hensyn til traditionelle græsningsområder som den 
iberiske dehesa, hvor der også findes andre ikke urteagtige arter, og som anvendes til 
ekstensivt husdyrhold.

Ændringsforslag 417
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i ti år eller længere; de 
kan omfatte andre sorter, der kan 



AM\907852DA.doc 77/170 PE492.791v01-00

DA

til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

afgræsses, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder.
Medlemsstaterne kan beslutte at medtage 
arealer, der kan afgræsses, og som indgår 
i en etableret lokal praksis, hvor græs og 
andet grøntfoder ikke traditionelt er 
fremherskende i græsningsområder

Or. en

Begrundelse

Kultiverede græsarealer tilsås generelt hvert ottende til tiende år eller med endnu større 
mellemrum. Hvis omdriftsperioden begrænses til fem år, vil det medføre, at store produktive 
og kultiverede græsarealer udelukkes. Definitionen af permanente græsarealer bør ikke 
udelukke traditionelle græsningsarealer af stor økologisk værdi, hvor græs og grøntfoder ikke 
er fremherskende.

Ændringsforslag 418
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i ti år eller længere; det 
kan omfatte andre sorter, der er egnet til 
græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

Or. en

Ændringsforslag 419
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h



PE492.791v01-00 78/170 AM\907852DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i otte år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder; græsbræmmer i 
forbindelse med landbrugs-, miljø- og 
klimamæssige foranstaltninger som 
fastlagt i forordning (EU) nr. [...] [RDR] 
er undtaget

Or. en

Ændringsforslag 420
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i otte år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

Or. en

Ændringsforslag 421
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede 
- om nødvendigt med genetablering) 
arealer, og som er holdt uden for bedriftens 
omdrift i otte år eller længere; det kan 
omfatte andre sorter, der er egnet til 
græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

Or. en

Ændringsforslag 422
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden 
for bedriftens omdrift i fem år eller 
længere; det kan omfatte andre sorter, der 
er egnet til græsning, forudsat at der 
fortsat er mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andet foder, og som ikke er blevet 
pløjet eller tilsået i syv år eller længere; 
dette omfatter andre sorter, der er egnet til 
græsning

Or. en

Ændringsforslag 423
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden 
for bedriftens omdrift i fem år eller 
længere; det kan omfatte andre sorter, der 
er egnet til græsning, forudsat at der 
fortsat er mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andet foder, og som ikke er blevet 
pløjet eller tilsået i syv år eller længere;
dette omfatter andre sorter, der er egnet til 
græsning

Or. en

Ændringsforslag 424
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
foder, som er holdt uden for bedriftens 
omdrift og ikke er blevet pløjet eller tilsået
i syv år eller længere; det kan omfatte 
andre sorter eller egenskaber;  
medlemsstaterne kan beslutte at medtage 
arealer, der kan afgræsses, og som indgår 
i en etableret lokal praksis

Or. en

Ændringsforslag 425
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andre ikke-urteagtige
foderressourcer (såede eller selvsåede, 
ikke-urteagtige planter, buske og/eller 
træagtige planter), som er holdt uden for 
bedriftens omdrift og ikke er blevet pløjet 
eller tilsået i mindst syv år; det kan 
omfatte andre sorter, der er egnet til 
græsning, end græs og andet grøntfoder

Or. fr

Ændringsforslag 426
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere;
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller til andet grøntfoder, hvad enten der er 
tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere;

Or. fr

Ændringsforslag 427
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i tre år eller længere; det 
kan omfatte andre sorter, der er egnet til 
græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

Or. en

Ændringsforslag 428
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere;
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
er bevokset med græs eller andre planter, 
der er egnet til græsning, hvad enten der 
er tale om naturlige (selvsåede) eller 
dyrkede (tilsåede) arealer, som slås 
og/eller afgræsses, og som i fem år eller 
længere ikke er blevet pløjet og tilsået;  i 
den forbindelse kan der medtages 
landskabselementer, der fastsættes af 
medlemsstaterne, i de permanente 
græsarealer, forudsat at det pågældende 
areal har sin egen arealanvendelseskode 
for ekstensiv græsning, eller at det areal, 
der afgræsses og/eller anvendes til høslet, 
dækker over 50% af arealet

Or. de

Ændringsforslag 429
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden 
for bedriftens omdrift i fem år eller 
længere; det kan omfatte andre sorter, der 
er egnet til græsning, forudsat at der fortsat 
er mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andet foder, herunder træagtig arter, 
og som ikke er blevet pløjet eller tilsået i  
fem år eller længere; dette omfatter andre 
sorter, der er egnet til græsning

Or. en

Ændringsforslag 430
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer og 
græsningsarealer": arealer, der anvendes 
til dyrkning af græs eller andet foder, hvad 
enten der er tale om naturlige (selvsåede) 
eller dyrkede (tilsåede) arealer, og som er 
holdt uden for omdriften i fem år eller 
længere; det kan omfatte andre sorter eller 
karakteristika, som har betydning for 
betegnelsen af arealet som
græsningsareal

Or. it

Ændringsforslag 431
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsnings- og 
græsarealer": arealer, der anvendes til 
dyrkning af fodergræs, hvad enten der er 
tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter eller 
karakteristika, som har betydning for 
betegnelsen af arealet som
græsningsareal

Or. it

Ændringsforslag 432
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere;
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere, 
undtagen land, der er konverteret til 
græsareal som led i et certificeret 
miljøprogram eller en grøn foranstaltning

Or. en

Begrundelse

Miljøtilpasning, som omfatter afgræsning af agerjord, vil ellers føre til, at arealet mister sin 
status som agerjord efter fem år, og landbrugeren skal finde nye miljøtilpasningsmuligheder 
på andre arealer, fordi de grønne foranstaltninger kun finder anvendelse på agerjord. Hvis 
mulighederne for græs som miljøbeskyttelsesforanstaltning i miljøprogrammer eller 
miljømæssige fokusområder overhovedet bliver anvendt, ville det medføre en proces, der i 
sidste instans ville føre til en fremadskridende omklassificering af agerjord til permanent 
græsareal.
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Ændringsforslag 433
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andet foder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der kan 
afgræsses, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder.
Medlemsstaterne kan beslutte at medtage 
arealer, der kan afgræsses, og som indgår 
i en etableret lokal praksis, hvor græs og 
andet grøntfoder ikke traditionelt er 
fremherskende i græsningsområder

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver større fleksibilitet, således at græsarealer kan have forskellige 
karakteristika, hvilket er nødvendigt, når græsarealer er meget forskellige.

Ændringsforslag 434
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
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det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

det kan omfatte andre sorter, der kan 
afgræsses, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder.
Medlemsstaterne kan beslutte at medtage 
arealer, der kan afgræsses, og som indgår 
i en etableret lokal praksis, hvor græs og 
andet grøntfoder ikke traditionelt er 
fremherskende i græsningsområder

Or. en

Ændringsforslag 435
James Nicholson, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, forudsat at 
der fortsat er mest græs og andet 
grøntfoder Medlemsstaterne kan beslutte 
at medtage arealer, der kan afgræsses, og 
som indgår i en etableret lokal praksis, 
hvor græs og andet grøntfoder ikke 
traditionelt er fremherskende i 
græsningsområder

Or. en

Begrundelse

I visse områder kan lyng afgræsses, og dette indgår i en etableret lokal praksis. Disse arealer 
bør inddrages i definitionen af permanente græsarealer.

Ændringsforslag 436
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, forudsat at 
der fortsat er mest græs og andet 
grøntfoder Medlemsstaterne kan beslutte 
at medtage arealer, der kan afgræsses, og 
som indgår i en etableret lokal praksis, 
hvor græs og andet grøntfoder ikke 
traditionelt er fremherskende i 
græsningsområder

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne medtage arealer med en begrænset, men spredt forekomst af 
ukrudt såsom tidsler; i modsat fald kan det føre til, at mange ellers støtteberettigede områder 
vil blive udelukket.  Det bør desuden være muligt for medlemsstaterne at tage hensyn til fast 
praksis vedrørende karakteren af permanente græsarealer.

Ændringsforslag 437
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
urteagtigt eller træagtigt foder, hvad enten 
der er tale om naturlige (selvsåede) eller 
dyrkede (tilsåede) arealer, og som er holdt 
uden for bedriftens omdrift i fem år eller 
længere; det kan omfatte andre sorter, der 
er egnet til græsning, forudsat at der fortsat 
er mest græs og andet grøntfoder 
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Medlemsstaterne kan beslutte at medtage 
arealer, der kan afgræsses, og som indgår 
i en etableret lokal praksis, hvor græs og 
andet urteagtigt eller træagtigt foder ikke 
traditionelt er fremherskende i 
græsningsområder

Or. en

Ændringsforslag 438
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere;
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er 
mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
foder (selvsået eller dyrket urteagtigt 
og/eller træagtigt krat ), der er egnet til 
græsning, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere;
disse arealer kan være relativt 
uproduktive arealer såsom 
græsningsområder, hede, maki, li, 
alpegræsgange … 

Or. fr

Ændringsforslag 439
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andet foder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
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det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, eller karakteristika, som har 
betydning for betegnelsen af arealet som 
historisk græsningsareal. 
Medlemsstaterne eller regionerne kan 
beslutte at tillade lange omdriftsperioder 
på fem år eller mere, hvis denne form for 
traditionel praksis er gavnlig for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 440
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre arealer, der er egnet 
til græsning, forudsat at de traditionelt er 
blevet anvendt til græsning, selv om de 
ikke fortrinsvis er bevokset med græs og 
andet grøntfoder

Or. es

Begrundelse

Den foreslåede definition i Kommissionens forslag kan give anledning til vanskeligheder i 
forbindelse med økosystemer i Middelhavsområdet, som er meget velegnede til græsning, 
såsom de traditionelle iberiske græsningsområder (dehesas), der bl.a. er bevokset med steneg, 
der giver egnet foder til dyr, og græsningsområder i bjergene (sæter). Som følge heraf er det 
vigtigt at udvide definitionen til at omfatte arealer, der har vist sig egnede til græsning, fordi 
de traditionel er blevet anvendt til dette formål, selv om de ikke fortrinsvis er bevokset med 
urteagtige arter.
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Ændringsforslag 441
James Nicholson, Julie Girling, Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som enten er blevet 
holdt uden for bedriftens omdrift i fem år 
eller længere eller er blevet tilsået igen 
med lignende eller det samme græs eller 
det samme foder i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder, herunder f.eks. 
hedelyng

Or. en

Ændringsforslag 442
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som enten er blevet 
holdt uden for bedriftens omdrift i fem år 
eller længere eller er blevet tilsået igen 
med lignende eller det samme græs eller 
det samme foder i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder, herunder f.eks. 
hedelyng
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Or. en

Ændringsforslag 443
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der kan 
anvendes til græsning, forudsat at der 
fortsat er mest græs og andet grøntfoder

Or. es

Begrundelse

Den foreslåede definition i Kommissionens forslag tager ikke højde for økosystemer i 
Middelhavsområdet, som er meget velegnede til græsning, såsom de traditionelle iberiske 
græsningsområder (dehesas), der bl.a. er bevokset med steneg, som giver egnet foder til dyr, 
og græsningsområder i bjergene (sæter). Ændringsforslaget indfører et bredere begreb, der 
også omfatter arter, som, selv om de ikke nødvendigvis er egnet til græsning, bidrager til 
husdyrenes ernæring.

Ændringsforslag 444
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
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det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

det kan omfatte andre sorter, der kan 
anvendes til græsning, forudsat at der 
fortsat er mest græs og andet grøntfoder

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget giver mulighed for at lade denne definition omfatte økosystemer, der er 
egnede til græsning, såsom græsningsområder i bjergene.  Den oprindelige definition er for 
snæver.

Ændringsforslag 445
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere, 
herunder arealer, der er blevet pløjet og 
genetableret med græs efter seks år eller 
mere, og med undtagelse af områder med 
voksende begrænsninger som følge af 
gennemførelsen af Natura 2000 og 
vandramme- og nitratdirektivet; det kan 
omfatte andre sorter, der ikke er egnet til 
græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

Or. en

Begrundelse

Det bør være tilladt at pløje og genetablere permanente græsarealer for at opretholde en stor 
produktion af foder fra marken.
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Ændringsforslag 446
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 
bedriftens omdrift i fem år eller længere; 
det kan omfatte andre sorter, der er egnet 
til græsning, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet grøntfoder; græsbræmmer i 
forbindelse med miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger  som fastlagt i 
forordning (EU) nr. [...] [RDR] er 
undtaget

Or. fr

Begrundelse

Ifølge de nuværende bestemmelser bliver en græsbræmme til permanent græsareal, når den 
har været der i fem år. Det drejer sig derfor om at undgå dette.

Ændringsforslag 447
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) ”økologisk infrastruktur”: 
landskabselementer, agro-skovbrug, 
biodiversitet, vand- og 
jordbundsforvaltning, biotoper osv., der 
stabiliserer og forbedrer agro-økologisk 
landbrugspraksis og miljøstyringssystemet

Or. en
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Begrundelse

Formålet er at øge den funktionelle biodiversitet og dermed agro-økosystems 
funktion/tilvejebringelsen af offentlige goder. Elementer i landskabet (hække, grøfter, 
vådområder og andre naturnære levesteder osv.) vil sammen med bufferbræmmer blive 
inddraget til at skabe agro-økologiske infrastrukturer (levestedsreservoirer for bestøvere og 
skadedyrsædende rovdyr, depot for overskydende afstrømningsvand til beskyttelse af vandveje 
og fremme af grundvandsressourcerne, beskyttelse mod jorderosion eller regulering af vand-
og næringsstofsbalancen).

Ændringsforslag 448
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) ”agro-økologisk infrastruktur”: 
landskabselementer, herunder hække, 
damme, terrasser og bufferbræmmer, 
agro-skovbrug, biodiversitet, vand- og 
jordbundsforvaltning, biotoper osv., der 
stabiliserer og forbedrer agro-økologisk 
landbrugspraksis og miljøstyringssystemet

Or. en

Ændringsforslag 449
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) ”landbrugsareal af høj naturværdi”: 
arealer med særlig stor arts- og 
levestedsmangfoldighed, ekstensiv 
landbrugsdrift og en stor andel af naturlig 
vegetation

Or. en



AM\907852DA.doc 95/170 PE492.791v01-00

DA

Ændringsforslag 450
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) ”landbrug af høj naturværdi”: 
landbrugssystemer med 
landbrugsaktiviteter og landbrugsjord, 
som på grund af deres karakteristika kan 
forventes at understøtte et højt niveau af 
biodiversitet og bevaringsværdige arter og 
levesteder. Disse systemer er kendetegnet 
ved ekstensiv landbrugsdrift og store 
andele af naturlig eller delvis naturlig 
vegetation. De kan endvidere være 
kendetegnet ved en stor mangfoldighed i 
plantedækket

Or. en

Ændringsforslag 451
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ha) ”landbrug af høj naturværdi”: 
landbrugssystemer med 
landbrugsaktiviteter og landbrugsjord, 
som på grund af deres karakteristika kan 
forventes at understøtte et højt niveau af 
biodiversitet og bevaringsværdige arter og 
levesteder. Disse systemer er 
kendetegnede ved ekstensiv landbrugsdrift 
og store andele af naturlig eller delvis 
naturlig vegetation. De kan endvidere 
være kendetegnet ved en stor 
mangfoldighed i plantedækket
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Or. en

Ændringsforslag 452
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) ”landbrugssystem af høj naturværdi”: 
arealer, hvor landbruget understøtter eller 
er knyttet til en stor mangfoldighed af 
arter og levesteder eller med høj 
forekomst af truede arter 

Or. es

Ændringsforslag 453
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) ”landbrugssystem af høj naturværdi”: 
områder i fortrinsvis Europa, hvor 
landbruget understøtter eller er knyttet til 
en stor mangfoldighed af arter og 
levesteder eller med høj forekomst af 
truede arter 

Or. es

Ændringsforslag 454
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) ”historisk græsningsareal og eng”: 
jord, der traditionelt anvendes til dyrkning 
af græs eller andet foder, og som ikke er 
blevet pløjet eller tilsået i syv år eller 
længere, og som omfatter alle sorter, der 
kan afgræsses eller høstes til dyrefoder

Or. en

Ændringsforslag 455
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på naturlige græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

i) ”græs og andre foderressourcer”: alle 
urteagtige, frugtbærende eller træagtige 
foderressourcer, der findes og traditionelt 
anvendes på naturnære græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 

Or. fr

Begrundelse

Denne definition giver mulighed for at tage hensyn til ekstensive græsningsarealer, hvor en 
række foderressourcer anvendes til køer, får og geder. Den dækker også de former for 
vegetation, der anvendes til animalsk produktion, og som findes i de forskellige 
vegetationsbælter fra Middelhavet til Nordeuropa. Derfor bør disse græsningsarealer anses 
for støtteberettigede, selv om de indeholder krat, buske og træer.

Ændringsforslag 456
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på naturlige græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

i) "græs og andre foderplanter": alle 
planter, der traditionelt forekommer på 
arealer, der naturligt afgræsses, eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten, 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

Or. fr

Ændringsforslag 457
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på naturlige græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

i) "græs og andre foderplanter": alle 
planter, der traditionelt forekommer på 
arealer, der naturligt afgræsses, eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten, 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

Or. fr

Ændringsforslag 458
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på naturlige græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på arealer, der naturligt 
afgræsses, eller normalt inkluderes i 
blandinger af frø til græsarealer eller enge i 
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(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

medlemsstaten (uanset om de anvendes til 
græssende dyr eller ej)

Or. fr

Ændringsforslag 459
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på naturlige græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

i) ”græs eller andet grøntfoder”: alle 
planter, der ædes af græssende dyr, og 
som traditionelt forekommer på naturlige 
græsarealer eller normalt inkluderes i 
blandinger af frø til græsarealer eller enge i 
medlemsstaten (uanset om de anvendes til 
græssende dyr eller ej).

Or. en

Begrundelse

Alle planter, der er egnet til græsning, bør være en naturlig del af de permanente 
græsningsarealer.

Ændringsforslag 460
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på naturlige græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej)

i) "græs og andet grøntfoder": alle 
urteagtige planter, der traditionelt 
forekommer på naturlige græsarealer eller 
normalt inkluderes i blandinger af frø til 
græsarealer eller enge i medlemsstaten 
(uanset om de anvendes til græssende dyr 
eller ej); definitionen dækker ligeledes 
småbuske, rørkrat, siv, sumpgræs og 
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andre planter, der ikke eller kun i 
begrænset omfang kan anvendes som 
foder 

Or. de

Ændringsforslag 461
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) ”uopdyrket jord”: alle arealer, som 
ikke anvendes til landbrug, dog med 
undtagelse af permanente 
græsningsarealer, enge eller jord, der 
midlertidigt er taget ud af produktionen

Or. en

Ændringsforslag 462
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. ”uopdyrket jord”: alle arealer, som 
ikke anvendes til landbrug, dog med 
undtagelse af permanente 
græsningsarealer, enge eller jord, der 
midlertidigt er taget ud af produktionen

Or. en

Ændringsforslag 463
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) ”naturnært og uopdyrket areal”:  
arealer {der beskyttes i henhold til} VVM-
direktivet (85/337/EEC)

Or. en

Ændringsforslag 464
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra j – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) "planteskoler": følgende arealer med 
unge træagtige planter på friland, der er 
beregnet til udplantning:

j) "planteskoler": følgende arealer med 
unge træagtige eller urteagtige planter på 
friland, der er beregnet til udplantning:

Or. es

Ændringsforslag 465
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) ”traditionelle frugtplantager”: arealer, 
der er bevokset med frugttræer, og som er 
af økologisk og kulturel betydning

Or. de

Ændringsforslag 466
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "lavskov med kort omdriftstid": arealer 
udlagt med sorter henhørende under KN-
kode 06029041, som skal defineres af 
medlemsstater, som består af træagtige, 
flerårige afgrøder, hvis rodnet eller stubbe 
forbliver i jorden efter høst, og hvorfra 
der vokser nye skud det følgende år, og 
hvis maksimale omdriftstid 
medlemsstaterne fastsætter.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 467
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "lavskov med kort omdriftstid": arealer 
udlagt med sorter henhørende under KN-
kode 06029041, som skal defineres af 
medlemsstater, som består af træagtige, 
flerårige afgrøder, hvis rodnet eller stubbe 
forbliver i jorden efter høst, og hvorfra der 
vokser nye skud det følgende år, og hvis 
maksimale omdriftstid medlemsstaterne 
fastsætter.

"lavskov med kort omdriftstid": sorter 
henhørende under KN-kode 06029041, 
som skal defineres af medlemsstater, som 
består af træagtige, flerårige afgrøder, hvis 
rodnet eller stubbe forbliver i jorden efter 
høst, og hvorfra der vokser nye skud det 
følgende år, og hvis maksimale omdriftstid 
medlemsstaterne fastsætter.

Or. es

Ændringsforslag 468
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "lavskov med kort omdriftstid": arealer 
udlagt med sorter henhørende under KN-
kode 06029041, som skal defineres af 
medlemsstater, som består af træagtige, 
flerårige afgrøder, hvis rodnet eller stubbe 
forbliver i jorden efter høst, og hvorfra der 
vokser nye skud det følgende år, og hvis 
maksimale omdriftstid medlemsstaterne 
fastsætter

"lavskov med kort omdriftstid": sorter 
henhørende under KN-kode 06029041, 
som skal defineres af medlemsstater, som 
består af træagtige, flerårige afgrøder, hvis 
rodnet eller stubbe forbliver i jorden efter
høst, og hvorfra der vokser nye skud det 
følgende år, og hvis maksimale omdriftstid 
medlemsstaterne fastsætter. 

Or. es

Begrundelse

"Træer” er arterne og ikke de arealer, som de befinder sig på.

Ændringsforslag 469
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "lavskov med kort omdriftstid": arealer 
udlagt med sorter henhørende under KN-
kode 06029041, som skal defineres af 
medlemsstater, som består af træagtige, 
flerårige afgrøder, hvis rodnet eller stubbe 
forbliver i jorden efter høst, og hvorfra der 
vokser nye skud det følgende år, og hvis 
maksimale omdriftstid medlemsstaterne 
fastsætter.

k) "lavskov med kort omdriftstid": sorter 
henhørende under KN-kode 06029041, 
som skal defineres af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, og som 
består af træagtige, flerårige afgrøder, hvis 
rodnet eller stubbe forbliver i jorden efter 
høst, og hvorfra der vokser nye skud det 
følgende år, og hvis maksimale omdriftstid 
medlemsstaterne fastsætter

Or. es

Ændringsforslag 470
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”poppelplantager”: arealer tilplantet 
med træarter af typen Populus spp med en 
omdriftstid på højst 15 år

Or. it

Ændringsforslag 471
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”flerårige afgrøder”:   afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer og permanente afgrøder, som 
dyrkes på arealerne i fem år eller mindre 
og giver udbytte i flere år

Or. en

Ændringsforslag 472
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”flerårige afgrøder”:   afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer og permanente afgrøder, som 
dyrkes på arealerne i fem år eller mindre 
og giver udbytte i flere år

Or. en
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Ændringsforslag 473
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)   

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”agerjord": alle de landbrugsarealer, 
der indgår i de underkategorier, der er 
beskrevet i bilag III, del II, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1166/2008 af 19. november 2008

Or. es

Begrundelse

Der bør tilføjes en definition af ”agerjord” for at gøre det klart, at denne definition ikke 
omfatter flerårige kulturer.  Der bør desuden gøres opmærksom på en forkert oversættelse af 
begrebet "arable land", som forekommer i artikel 29, stk. 1, i den spanske udgave af forslaget 
til forordning om direkte betalinger.

Ændringsforslag 474
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”nytilkommen landbruger”:  en fysisk 
eller juridisk person eller en 
sammenslutning af fysiske eller juridiske 
personer – uanset hvilken retlig status 
sammenslutningen og dens medlemmer 
har i henhold til national ret – hvis 
landbrugsaktivitet foregår på EU's 
område som defineret i artikel 52 i 
traktaten om Den Europæiske Union, og 
som starter en landbrugsaktivitet for 
første gang, alene eller i samarbejde med 
andre landbrugere eller nytilkomne, som 
defineret i artikel 4, stk. 1, i denne 
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forordning

Or. en

Ændringsforslag 475
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”naturpleje”: samling af juridiske 
strategier eller teknikker, hvormed ejere 
og brugere af jord inddrages i
vedligeholdelse og udnyttelse af naturlige, 
kulturelle og landskabsmæssige værdier 
og ressourcer

Or. es

Ændringsforslag 476
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”offentlige miljøgoder”: 
økosystemernes miljøgoder såsom de 
goder, der får økosystemerne til at 
fungere, og som er til gavn for 
menneskers og samfundets velfærd

Or. es

Ændringsforslag 477
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) ”offentlige miljøtjenester”: 
økosystemernes miljøtjenester såsom de 
tjenester, der får økosystemerne til at 
fungere, og som er til gavn for
menneskers og samfundets velfærd

Or. es

Ændringsforslag 478
Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 55 om:

udgår

a) fastsættelse af yderligere definitioner 
om adgang til støtte under denne 
forordning
b) fastsættelse af rammerne for de af 
medlemsstaterne definerede 
minimumsaktiviteter, der skal foretages 
på landbrugsarealer, der naturligt holdes 
i en stand egnet til græsning eller 
produktion
c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning, jf. stk. 
1, litra c)
d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer, jf. stk. 1, litra h).

Or. es
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Ændringsforslag 479
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættelse af yderligere definitioner 
om adgang til støtte under denne 
forordning

udgår

Or. es

Ændringsforslag 480
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsættelse af yderligere definitioner 
om adgang til støtte under denne 
forordning

udgår

Or. es

Ændringsforslag 481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsættelse af rammerne for de af 
medlemsstaterne definerede 
minimumsaktiviteter, der skal foretages 
på landbrugsarealer, der naturligt holdes 
i en stand egnet til græsning eller 
produktion

udgår
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Or. es

Ændringsforslag 482
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsættelse af rammerne for de af 
medlemsstaterne definerede 
minimumsaktiviteter, der skal foretages 
på landbrugsarealer, der naturligt holdes 
i en stand egnet til græsning eller 
produktion

udgår

Or. es

Ændringsforslag 483
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsættelse af rammerne for de af 
medlemsstaterne definerede 
minimumsaktiviteter, der skal foretages 
på landbrugsarealer, der naturligt holdes 
i en stand egnet til græsning eller 
produktion

udgår

Or. es

Ændringsforslag 484
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsættelse af rammerne for de af 
medlemsstaterne definerede
minimumsaktiviteter, der skal foretages på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand egnet til græsning eller produktion

b) fastsættelse af rammerne for definition 
af de minimumsaktiviteter, der skal 
foretages på landbrugsarealer, der naturligt 
holdes i en stand egnet til græsning eller 
produktion

Or. en

Ændringsforslag 485
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Petri Sarvamaa, Elisabeth Jeggle, Mariya 
Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsættelse af rammerne for de af 
medlemsstaterne definerede 
minimumsaktiviteter, der skal foretages på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand egnet til græsning eller produktion

b) fastsættelse af kriterierne for de af 
medlemsstaterne definerede 
minimumsaktiviteter, der skal foretages på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand egnet til græsning eller produktion

Or. en

Ændringsforslag 486
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning, jf. stk. 
1, litra c)

udgår
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Or. es

Ændringsforslag 487
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning, jf. stk. 
1, litra c)

udgår

Or. es

Ændringsforslag 488
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning, jf. stk. 
1, litra c)

udgår

Or. es

Ændringsforslag 489
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til græsning 
eller dyrkning, jf. stk. 1, litra c)

c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til græsning 
eller dyrkning, og holde det i god 
landbrugs- og miljømæssig stand

Or. en

Ændringsforslag 490
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer, jf. stk. 1, litra h).

d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer, samt kriterierne for 
fastsættelse af den etablerede lokale 
praksis, jf. stk. 1, litra h).

Or. en

Ændringsforslag 491
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer, jf. stk. 1, litra h).

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. es

Ændringsforslag 492
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer, jf. stk. 1, litra h).

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 493
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Bilag (...) til denne forordning 
fastsætter
a) de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne definerer de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i 
en stand, der gør dem egnet til græsning 
eller dyrkning
b) de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne fastsætter de betingelser, 
som landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning, jf. stk. 
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1, litra c).

Or. es

Begrundelse

Basisretsakten bør fastsætte både de rammer, inden for hvilke medlemsstaterne skal definere 
både ”minimumsaktiviteter” og de rammer, inden for hvilke medlemsstaterne bestemmer 
kriterierne for at bevare et landbrugsareal i en stand, der gør det egnet til produktion. 
Kommissionen bør fastlægge disse kriterier under forhandlingsprocessen.

Ændringsforslag 494
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Bilag (...) til denne forordning 
fastsætter
a) de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne definerer de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i 
en stand, der gør dem egnet til græsning 
eller dyrkning
b) de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne fastsætter de betingelser, 
som landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning, jf. stk. 
1, litra c).

Or. es

Begrundelse

Basisretsakten bør fastsætte både de rammer, inden for hvilke medlemsstaterne skal definere 
både ”minimumsaktiviteter” og de rammer, inden for hvilke medlemsstaterne bestemmer 
kriterierne for at bevare et landbrugsareal i en stand, der gør dem egnede til produktion.
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Ændringsforslag 495
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Bilag (...) til denne forordning 
fastsætter
a) de rammer, inden for hvilke de 
kompetente institutionelle myndigheder i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
lovgivning fastsætter de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i 
en stand, der gør dem egnet til græsning 
eller dyrkning 
b) de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne og, hvor det er relevant, 
regionale myndigheder i 
overensstemmelse med artikel 20 i denne 
forordning fastsætter de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at 
overholde forpligtelsen til at bevare et 
landbrugsareal i en stand, der gør det 
egnet til græsning eller dyrkning, jf. stk. 
1, litra c).

Or. es

Ændringsforslag 496
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 33, 35, 37 

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 5b,
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og 39, som angivet i bilag II. artikel 35, 37 og 39, som angivet i bilag II.

Or. fr

Ændringsforslag 497
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 33, 35, 37 
og 39, som angivet i bilag II.

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 35, 37 og 
39, som angivet i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 498
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 33, 35, 37 
og 39, som angivet i bilag II.

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 35, 37 og 
39, som angivet i bilag II.

Or. fr

Ændringsforslag 499
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 33, 35, 37 
og 39, som angivet i bilag II.

1. For hver medlemsstat og for hvert år 
fastlægges det nationale loft, der omfatter 
summen af alle tildelte 
betalingsrettigheder, den nationale reserve 
og de lofter, der fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 33, 35, 37, 
37a og 39, som angivet i bilag II.

Or. it

Begrundelse

Risikostyringspakken bør flyttes til den første søjle (direkte betalinger).

Ændringsforslag 500
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direkte betalinger fordeles mellem 
medlemsstaterne på en sådan måde, at 
hver medlemsstat som nationalt loft 
modtager et beløb svarende til det antal 
hektar, der er omfattet af ansøgninger om 
direkte betalinger i 2013, multipliceret 
med den gennemsnitlige sats for direkte 
betalinger i hele Den Europæiske Union i 
2013. Medlemsstater, hvor de 
gennemsnitlige direkte betalinger pr. 
hektar, der beregnes på grundlag af 
betalingerne i 2013, overstiger 110 % af 
de gennemsnitlige betalinger i hele EU, 
kan anvende supplerende betalinger fra 
det nationale budget i form af et beløb, 
der ikke overstiger to tredjedele af 
differencen mellem gennemsnittet af de 
direkte betalinger i de pågældende lande 
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og EU-gennemsnittet i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 501
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Direkte betalinger fordeles mellem 
medlemsstaterne på en sådan måde, at 
hver medlemsstat som nationalt loft 
modtager et beløb svarende til det antal 
hektar, der er omfattet af ansøgninger om 
direkte betalinger i 2013, multipliceret 
med den gennemsnitlige sats for direkte 
betalinger i hele Den Europæiske Union i 
2013. Medlemsstater, hvor de 
gennemsnitlige direkte betalinger pr. 
hektar, der beregnes på grundlag af 
betalingerne i 2013, overstiger 110 % af 
de gennemsnitlige betalinger i hele EU, 
kan anvende supplerende betalinger fra 
det nationale budget i form af et beløb,
der ikke overstiger to tredjedele af 
differencen mellem gennemsnittet af de 
direkte betalinger i de pågældende lande 
og EU-gennemsnittet i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 502
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Beregningen af de nationale lofter 
foretages på en sådan måde, at hver 
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medlemsstat, der ligger under 
gennemsnittet for EU’s direkte betalinger 
i 2013, indtil 2018 får udbetalt to 
tredjedele af differencen mellem EU-
gennemsnittet for 2013 og det nationale 
niveau for 2013.

Or. en

Begrundelse

Formålet er i videst muligt omfang at opnå et mere retfærdigt tildelingssystem.

Ændringsforslag 503
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan gennemføre den 
fælles landbrugspolitiks bestemmelser på 
regionalt plan, hvor det er relevant og i 
overensstemmelse med deres 
forfatningsmæssige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 504
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne kan gennemføre 
relevante bestemmelser fra denne 
forordning på regionalt plan i 
overensstemmelse med deres 
forfatningsmæssige forhold. I givet fald 
definerer medlemsstaterne regionerne 
efter objektive og ikke-diskriminerende 
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kriterier og fordeler herefter det nationale 
loft blandt regionerne. Medlemsstaterne 
kan også træffe alle afgørelser efter 
denne forordning på regionalt plan og 
anvende de finansielle bestemmelser i 
artikel 33, 35, 37, 39 og 51 på de 
regionale lofter og anvende 
fleksibilitetsmekanismen i artikel 14 på de 
regionale lofter. Medlemsstaterne kan 
også vedtage at oprette regionale reserver 
som led i forvaltningen af bestemmelserne 
i artikel 23. 

Or. en

Ændringsforslag 505
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan gennemføre 
relevante bestemmelser fra denne 
forordning på regionalt plan i 
overensstemmelse med deres 
forfatningsmæssige forhold. I givet fald 
definerer medlemsstaterne regionerne 
efter objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier og fordeler herefter det nationale 
loft blandt regionerne. Medlemsstaterne 
kan også træffe alle afgørelser efter 
denne forordning på regionalt plan og 
anvende de finansielle bestemmelser i 
artikel 33, 35, 37, 39 og 51 på de 
regionale lofter. Medlemsstaterne kan 
også vedtage at oprette regionale reserver.

Or. en

Ændringsforslag 506
James Nicholson, Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan vedtage at 
anvende denne forordning på regionalt 
plan. I givet fald definerer 
medlemsstaterne regionerne efter 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier og fordeler herefter det nationale 
loft blandt regionerne. Medlemsstaterne 
kan også træffe alle afgørelser efter 
denne forordning på regionalt plan og 
anvende de finansielle bestemmelser i 
artikel 33, 35, 37, 39 og 51 på de 
regionale lofter. Medlemsstaterne kan 
også vedtage at oprette regionale reserver.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at bane vejen for fuldstændig regionalisering.  Alle de afgørelser, der er 
forbeholdt medlemsstaterne, bør træffes på regionalt plan, og alle nedjusteringer bør 
foretages i forhold til det regionale loft.  Den nationale reserve bør også fungere på regionalt 
plan, således at regionerne selv kan tage stilling til, hvem der skal modtage tildelinger og på 
hvilket niveau.

Ændringsforslag 507
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan vedtage at 
anvende denne forordning på regionalt 
plan. I givet fald definerer 
medlemsstaterne regionerne efter 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier og fordeler herefter det nationale 
loft blandt regionerne. Medlemsstaterne 
kan også træffe alle afgørelser efter 
denne forordning på regionalt plan og 
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anvende de finansielle bestemmelser i 
artikel 33, 35, 37, 39 og 51 på de 
regionale lofter. Medlemsstaterne kan 
også vedtage at oprette regionale reserver.

Or. en

Ændringsforslag 508
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, ikke overstige de 
lofter, der er fastsat i bilag III til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 509
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, ikke overstige de 
lofter, der er fastsat i bilag III til denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 510
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, ikke overstige de 
lofter, der er fastsat i bilag III til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 511
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, ikke overstige de 
lofter, der er fastsat i bilag III til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 512
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
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en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, ikke overstige de 
lofter, der er fastsat i bilag III til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse blokerer for en øget konkurrenceevne, eftersom bestemmelsen 
tilskynder til at opdele bedriftsstrukturer og således udsender et signal om, at udvidelser ikke 
er ønskværdige, hvilket uundgåeligt har uheldige konsekvenser for produktiviteten.  
Bestemmelsen ville også få negative konsekvenser for forskellige velgørende organisationer, 
fordi der er tale om et indkomststøtteinstrument, som ikke på fyldestgørende vis er målrettet 
mod bestemte behov. Desuden ville bestemmelsen betyde yderligere administrative byrder og 
give anledning til problemer, hvad angår princippet om lige behandling af modtagere.

Ændringsforslag 513
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning. I 
denne forbindelse kan medlemsstaterne 
opdele det loft, der er fastsat i bilag III til 
denne forordning, mellem regioner, der er 
defineret efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at åbne mulighed for regionalisering.
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Ændringsforslag 514
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning. I 
denne forbindelse kan medlemsstaterne 
opdele det loft, der er fastsat i bilag III til 
denne forordning, mellem regioner, der er 
defineret efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier. 

Or. en

Ændringsforslag 515
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning.

Medmindre andet følger af artikel 8, må de 
samlede direkte betalinger, der kan ydes i 
en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 
og V i et kalenderår, efter anvendelse af 
artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 
fastsat i bilag III til denne forordning. I 
denne forbindelse kan medlemsstaterne 
opdele det loft, der er fastsat i bilag III til 
denne forordning, mellem regioner, der er 
defineret efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 516
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

udgår

Or. es

Begrundelse

Hele dette stykke bliver inkorporeret i artikel 11, hvor det drejer sig om nedsættelse af 
betalingen.

Ændringsforslag 517
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 

udgår
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udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

Or. es

Begrundelse

Dette stykke bør inkorporeres i artikel 11, der særskilt fokuserer på nedsættelse af betalingen.

Ændringsforslag 518
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 519
Richard Ashworth, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 

udgår
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forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

Or. en

Ændringsforslag 520
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 521
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år udgår
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stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

Or. en

Ændringsforslag 522
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 523
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

udgår

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede bestemmelse blokerer for en øget konkurrenceevne, eftersom bestemmelsen 
tilskynder til at opdele bedriftsstrukturer og således udsender et signal om, at udvidelser ikke 
er ønskværdige, hvilket uundgåeligt har uheldige konsekvenser for produktiviteten.  
Bestemmelsen ville også få negative konsekvenser for forskellige velgørende organisationer, 
fordi der er tale om et indkomststøtteinstrument, som ikke på fyldestgørende vis er målrettet 
mod bestemte behov. Desuden ville bestemmelsen betyde yderligere administrative byrder og 
give anledning til problemer, hvad angår princippet om lige behandling af modtagere.

Ændringsforslag 524
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er 
til rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 

udgår
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forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

Or. es

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt, at dette stykke inkorporeres i det ændringsforslag, der er stillet 
til artikel 11, som særskilt fokuserer på nedsættelse, eller at dette stykke erstattes af 
ændringsforslag 3, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 525
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 
inden for rammerne af udvikling af 
landdistrikterne, som ifølge forordning 
(EU) nr. [RDR] finansieres med midler fra 
ELFUL.

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
omfordeles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, a) som 
EU-støtte til foranstaltninger inden for 
rammerne af udvikling af landdistrikterne, 
som ifølge forordning (EU) nr. [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL

b) under søjle I, forudsat at formålet er at 
øge betalingerne til mindre landbrugere.

Or. pt

Ændringsforslag 526
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 
inden for rammerne af udvikling af 
landdistrikterne, som ifølge forordning 
(EU) nr. [RDR] finansieres med midler fra 
ELFUL.

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte enten til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres med 
midler fra ELFUL, eller til den nationale 
reserve som betalingsrettigheder til 
landbrugere, som har indledt deres 
landbrugsaktiviteter inden for de 
foregående fem år forud for tildelingen af 
betalingsrettigheden. Medlemsstaterne 
eller regionerne tager stilling til, hvordan 
resultatet af nedsættelsen skal anvendes. 

Or. en

Ændringsforslag 527
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som ifølge 
forordning (EU) nr. [RDR] finansieres 
med midler fra ELFUL.

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som en forhøjelse af de direkte 
betalinger, der ikke er underlagt et loft.
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Or. pl

Ændringsforslag 528
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 
inden for rammerne af udvikling af 
landdistrikterne, som ifølge forordning 
(EU) nr. [RDR] finansieres med midler fra 
ELFUL.

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed i den pågældende medlemsstat til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
udvikling af landdistrikterne, som er rettet 
mod landbrugere eller grupper af 
landbrugere og ifølge forordning (EU) nr. 
[RDR] finansieres med midler fra ELFUL.

Or. en

Ændringsforslag 529
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 
inden for rammerne af udvikling af 

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til foranstaltninger, 
der udvælges af medlemsstaten, inden for 
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landdistrikterne, som ifølge forordning 
(EU) nr. [RDR] finansieres med midler fra 
ELFUL.

rammerne af udvikling af landdistrikterne, 
som ifølge forordning (EU) nr. [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at tage stilling til, hvordan resultatet af nedsættelsen, 
der stilles til rådighed som støtte til foranstaltninger inden for rammerne af udvikling af 
landdistrikterne, bliver anvendt.

Ændringsforslag 530
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til
rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 
inden for rammerne af udvikling af 
landdistrikterne, som ifølge forordning 
(EU) nr. [RDR] finansieres med midler fra 
ELFUL.

2. For hver medlemsstat og for hvert år 
stilles resultatet af den anslåede 
nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 
forskellen mellem de nationale lofter, der 
er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 
rådighed i henhold til artikel 44, og de 
nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 
rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 
inden for rammerne af udvikling af 
landdistrikterne i den samme medlemsstat, 
som ifølge forordning (EU) nr. [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL.

Or. en

Ændringsforslag 531
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Hvert år kan hver medlemsstat, når 
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de forskellige betalinger er foretaget, 
benytte ikke-anvendte midler inden for de 
nationale lofter, der er fastsat i bilag II, til 
at yde koblet støtte i henhold til afsnit V 
eller, hvor det er relevant, til at udligne 
underskud på et af de forskellige 
betalingsområder eller, hvor det er 
relevant, til at oprette en fælles fond, der 
kan benyttes i tilfælde af en uforudset 
krise i sektoren.

Or. es

Begrundelse

Der er behov for en fleksibel anvendelse af de midler, der er til rådighed inden for de 
forskellige betalingsområder, og de ikke-anvendte midler, der bliver tilovers, når de årlige 
betalinger er foretaget. Det betyder, at overskydende midler kan anvendes til at oprette en 
fælles fond i hver medlemsstat, der kan benyttes i tilfælde af en uforudset krise i sektoren. 

Ændringsforslag 532
João Ferreira, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det resultat, der er omhandlet i stk. 2, 
kan omfordeles under søjle I, forudsat at 
formålet er at øge betalingerne til mindre 
landbrugere.

Or. pt

Ændringsforslag 533
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på gennemgang af listen over 
støtteordninger i bilag III.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på gennemgang af listen over 
støtteordninger i bilag III for at tage 
hensyn til forskellen mellem de lofter, der 
er fastsat i bilag II, og det faktiske 
budgetresultat i hvert regnskabsår.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre det muligt at overføre ikke-anvendte midler 
fra hvert regnskabsår til brug i de efterfølgende år. Der ville være tale om en mekanisme 
svarende til mekanismen i ”sundhedstjekaftalen” som omhandlet i artikel 69, stk. 6 og 7, i 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009. 

Ændringsforslag 534
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fra 2017 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
55 ved fastsættelsen af de lofter, der er 
specificeret i bilag III, for at tage hensyn 
til differencen mellem de lofter, der er 
fastsat i bilag II, og det faktiske 
budgetresultat i 2015 og 2016. Denne 
forskel kan anvendes til betalinger i 
henhold til kapitel 1 i afsnit IV.

Or. es

Begrundelse

Fra 2017 bør der tages hensyn til ikke-anvendte midler fra 2015 og 2016, og de bør anvendes 
til at finansiere koblet støtte, således at det nødvendige grundbeløb til sådan støtte kan 
reduceres, og den samlede finansiering kan øges, hvilket sikrer en bedre udnyttelse af 
midlerne.  
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Ændringsforslag 535
Martin Häusling

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilpasningssatsen, der er fastsat i 
henhold til artikel 25 i forordning (EU) 
nr. […] (HZR), finder kun anvendelse på 
direkte betalinger på over 5 000 EUR, 
som ydes til landbrugere i det pågældende 
kalenderår.

udgår

Or. en

Begrundelse

Krydsoverensstemmelsesreglerne bør være obligatoriske for alle landbrugssystemer.

Ændringsforslag 536
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilpasningssatsen, der er fastsat i 
henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR), finder kun anvendelse på 
direkte betalinger på over 5 000 EUR, som 
ydes til landbrugere i det pågældende 
kalenderår.

1. Tilpasningssatsen, der er fastsat i 
henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR), finder anvendelse på alle
direkte betalinger, som ydes til landbrugere 
i det pågældende kalenderår.

Or. it

Ændringsforslag 537
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilpasningssatsen, der er fastsat i 
henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR), finder kun anvendelse på 
direkte betalinger på over 5 000 EUR, som 
ydes til landbrugere i det pågældende 
kalenderår.

1. Tilpasningssatsen, der er fastsat i 
henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR), finder anvendelse på alle
direkte betalinger, som ydes til landbrugere 
i det pågældende kalenderår.

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til den finansielle disciplin bør tilpasningssatsen finde anvendelse på alle direkte 
betalinger i stedet for kun at finde anvendelse på betalinger på over 5 000 EUR. 

Ændringsforslag 538
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

udgår

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 
b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

Or. en
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Ændringsforslag 539
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Medlemsstaterne og regionerne 
tillægges beføjelser til at udarbejde deres 
egne retlige rammer og definitioner for, 
hvor det er relevant, at sikre, at der kun 
bevilges direkte betalinger til landbrugere, 
som er beskæftiget med 
landbrugsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 540
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Medlemsstaterne tillægges beføjelser til 
at udarbejde deres egne retlige rammer og 
definitioner for, hvor det er relevant, at 
sikre, at der kun bevilges direkte 
betalinger til landbrugere, som er 
beskæftiget med landbrugsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 541
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Medlemsstaterne tillægges beføjelser til 
at udarbejde deres egne retlige rammer og 
definitioner for, hvor det er relevant, at 
sikre, at der kun bevilges direkte 
betalinger til landbrugere, som er 
beskæftiget med landbrugsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 542
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Medlemsstaterne tillægges beføjelser til 
at udarbejde deres egne retlige rammer og 
definitioner for, hvor det er relevant, at 
sikre, at der kun bevilges direkte 
betalinger til landbrugere, som er 
beskæftiget med landbrugsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 543
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Medlemsstaterne definerer "aktiv 
landbruger" i deres nationale lovgivning i 
overensstemmelse med definitionen af 
begrebet "landbrugsaktivitet" i artikel 4, 
stk. 1, litra c).

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".

Ændringsforslag 544
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis de ikke udfører de 
minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

Or. es

Ændringsforslag 545
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Medlemsstaterne indfører passende 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier for at sikre, at der ikke ydes
direkte betalinger til fysiske eller juridiske 
personer:

Or. en

Ændringsforslag 546
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Der ydes kun direkte betalinger til 
aktive landbrugere, som kan være fysiske 
eller juridiske personer. Medlemsstaterne 
kan fastsætte, at definitionen af "aktiv 
landbruger" ikke omfatter personer, hvis:

Or. fr

Ændringsforslag 547
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis den pågældende 
medlemsstat eller region har udarbejdet 
en liste over aktiviteter af relevans for 
arealer, som holdes naturligt i en stand, 
der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning, og der ikke udføres sådanne 
aktiviteter:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at et forbud mod udbetaling kun udløses, hvis en medlemsstat eller 
region ønsker at tilbageholde betalinger fra denne type landarealer og har udarbejdet en liste 
over aktiviteter.

Ændringsforslag 548
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis den pågældende 
medlemsstat eller region har udarbejdet 
en liste over aktiviteter af relevans for 
arealer, som holdes naturligt i en stand, 
der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning, og der ikke udføres sådanne 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 549
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Medlemsstaterne vælger at anvende 
bestemmelserne i mindst et af litraerne a), 
b), c) eller d) for ikke at yde direkte 
betalinger til fysiske eller juridiske 
personer eller til sammenslutninger af 
fysiske eller juridiske personer, hvis: 

Or. fr

Ændringsforslag 550
Giancarlo Scottà, 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
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis:

1. Medlemsstaterne beslutter at yde
direkte betalinger til en landbruger i et af 
følgende tilfælde:

Or. it

Ændringsforslag 551
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
juridiske personer eller til 
sammenslutninger af juridiske personer, 
der står på en "negativliste", som delvist 
er udarbejdet på EU-plan, og som 
udpeger ikke-aktive landbrugere. 
Desuden kan medlemsstaterne frit 
fastsætte yderligere ikke-diskriminerende 
kriterier for at udelukke ansøgere, hvis 
landbrugsaktiviteter kun udgør en 
ubetydelig del af deres omsætning.

Or. es

Begrundelse

Kommissionen søger, i sin definition af en aktiv landbruger, at udelukke modtagere, hvis 
virksomhed ikke eller kun marginalt er af landbrugsmæssig karakter, f.eks. lufthavne, 
jernbaneselskaber osv.  Det er lettere at nå denne målsætning ved at udelukke juridiske 
personer, hvis virksomhed helt og aldeles ligger uden for landbrugssektoren.

Ændringsforslag 552
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis de anvender mindre end 
halvdelen af deres landbrugsarealer til 
landbrugsaktiviteter og ikke udfører 
nogen af de former for årlige 
minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på de arealer, der ikke 
anvendes til landbrugsaktivitet.   Efter 
behørig underretning af Kommissionen 
kan medlemsstaterne beslutte fra 
begyndelsen at udelukke visse former for 
arealanvendelse, der ikke omfatter 
udøvelse af en landbrugsaktivitet, fra 
støtteberettigelse med hensyn til direkte 
betalinger. 

Or. de

Ændringsforslag 553
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis væsentligste 
erhvervsmæssige formål ikke er 
landbrugsaktiviteter, på grundlag af 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, som fastsættes af den enkelte 
medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 554
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis væsentligste 
erhvervsmæssige formål ikke er 
landbrugsaktiviteter, på grundlag af 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, som fastsættes af den enkelte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 555
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1.  Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer (med undtagelse af producenter 
fra ugunstigt stillede områder og 
produkter fra diverse særligt regulerede 
områder), hvis:

Or. lv

Ændringsforslag 556
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 557
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, der ikke udfører
landbrugsaktivitet som defineret i artikel 
4, stk. 1, litra c).

Or. en

Begrundelse

Definitionen af aktiv landbrugsvirksomhed bør være relateret til den landbrugsaktivitet, der 
udføres af landbrugeren, og ikke til ikke-landbrugsmæssige indtægter, som foreslået af 
Kommissionen. Desuden indebærer Kommissionens forslag massive administrative 
omkostninger for både myndighederne og landbrugerne, hvilket bør undgås.

Ændringsforslag 558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
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fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer,

Or. en

Ændringsforslag 559
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer:

Or. es

Ændringsforslag 560
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes eller overføres ikke direkte 
betalinger til fysiske eller juridiske 
personer eller til sammenslutninger af 
fysiske eller juridiske personer, hvis:

Or. es

Begrundelse

Tilføjelsen af dette krav vil ikke blot forhindre en tilstrømning af jordejere, som ikke driver 
landbrug, men også udelukke de jordejere, som ikke driver landbrug, men som for øjeblikket 
modtager betalinger, fra at overgå til den nye direkte støtteordning.
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Ændringsforslag 561
Marita Ulvskog, Göran Färm, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 562
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 563
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes eller overføres ikke direkte 
betalinger til fysiske eller juridiske 
personer eller til sammenslutninger af 
fysiske eller juridiske personer, hvis:

Or. es
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Begrundelse

Tilføjelsen af dette krav vil ikke blot forhindre en tilstrømning af jordejere, som ikke driver 
landbrug, men også udelukke de jordejere, som ikke driver landbrug, men som for øjeblikket 
modtager betalinger, fra at overgå til den nye direkte støtteordning.

Ændringsforslag 564
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes direkte betalinger til fysiske 
eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer:

Or. en

Ændringsforslag 565
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean 
Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 566
James Nicholson, Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 567
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 568
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 569
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".

Ændringsforslag 570
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 571
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. es

Begrundelse

Begrebet "aktiv landbruger" bør være relateret til det minimum af landbrugsaktivitet, som en 
landbruger skal udføre, for at udelukke mulige modtagere, hvis erhvervsmæssige formål ikke 
eller kun marginalt står i forbindelse med landbrugsaktivitet.

Ændringsforslag 572
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 573
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår
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Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag ville generelt forfordele virksomheder, som i et relevant omfang har 
deltaget i foranstaltninger inden for miljøvenligt landbrug og fortsat agter at gøre dette. Det 
bør undgås. Deltagelse i foranstaltninger til fremme af miljøvenligt landbrug – f.eks. 
økologisk landbrug – strækker sig nødvendigvis over flere år og indebærer en grundlæggende 
langsigtet driftsstrategi og har således en betydelig merværdi, hvad angår en grønnere 
komponent.

Ændringsforslag 574
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 575
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 577
James Nicholson, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 578
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en
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Begrundelse

Definitionen af aktiv landbrugsvirksomhed bør være relateret til den landbrugsaktivitet, der 
udføres af landbrugeren, og ikke til ikke-landbrugsmæssige indtægter, som foreslået af 
Kommissionen. Desuden indebærer Kommissionens forslag massive administrative 
omkostninger for både myndighederne og landbrugerne, hvilket bør undgås.

Ændringsforslag 579
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 580
Martin Häusling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 581
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 582
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår

a) der udfører en landbrugsaktivitet eller  
bevarer landbrugsarealer i god 
landbrugs- og miljømæssig stand, jf. 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003

Or. en

Ændringsforslag 583
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår

a) der ikke avler eller dyrker 
landbrugsprodukter, herunder høst, 
malkning, opdræt af husdyr og hold af 
husdyr til landbrugsformål

Or. en
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Ændringsforslag 584
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår

a) der ikke avler eller dyrker 
landbrugsprodukter, herunder høst, 
malkning, opdræt af husdyr og hold af 
husdyr til landbrugsformål

Or. en

Ændringsforslag 585
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår

a) landbrugsarealet på en bedrift 
anvendes til en forbudt ikke-
landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 586
Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår

a) landbrugsarealet på en bedrift 
anvendes til en forbudt ikke-
landbrugsaktivitet

Or. en



AM\907852DA.doc 159/170 PE492.791v01-00

DA

Ændringsforslag 587
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår

a) de ikke regelmæssigt og aktivt deltager i 
forvaltningen og arbejdet på en bedrift 
eller ikke har udøvet landbrugsaktivitet i 
2011;  medlemsstaterne fastsætter 
kriterierne for, hvordan en sådan 
deltagelse skal defineres

Or. es

Begrundelse

Tilføjelsen af dette krav vil ikke blot forhindre en tilstrømning af jordejere, som ikke driver 
landbrug, men også udelukke de jordejere, som ikke driver landbrug, men som for øjeblikket 
modtager betalinger, fra at overgå til den nye direkte støtteordning.

Ændringsforslag 588
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
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 
seneste regnskabsår

a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør mere end 5 % af den samlede 
indkomst fra alle ikke-landbrugsaktiviteter 
i det seneste regnskabsår

Or. it

Ændringsforslag 589
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvis landbrugsaktivitet kun udgør en 
ubetydelig del af vedkommendes samlede 
økonomiske virksomhed 

Or. en

Ændringsforslag 590
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de optræder på en liste over enheder 
og/eller situationer, som forhindrer dem i 
at være støtteberettigede inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik 

Or. pt

Ændringsforslag 591
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) deres landbrugsaktiviteter ikke udgør 
en væsentlig andel af deres samlede 
økonomiske aktiviteter; denne andel 
fastsættes af den kompetente stat eller de 
kompetente regionale myndigheder

Or. es
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Ændringsforslag 592
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) hvis vigtigste forretningsformål eller 
selskabsformål ikke er at udøve en 
landbrugsaktivitet 

Or. en

Ændringsforslag 593
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 594
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 

udgår
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dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at lade dette stykke udgå på grund af de 
håndhævelsesproblemer, som Revisionsretten har konstateret. Vi er enige i, at det ville være 
yderst vanskeligt at håndhæve dette krav.

Ændringsforslag 595
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 596
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 

udgår
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minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

Or. de

Ændringsforslag 597
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".

Ændringsforslag 598
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 

udgår
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artikel 4, stk. 1, litra c).

Or. es

Ændringsforslag 599
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 600
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 601
Jens Rohde
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

udgår

Or. en

Begrundelse

Definitionen af aktiv landbrugsvirksomhed bør være relateret til den landbrugsaktivitet, der 
udføres af landbrugeren, og ikke til ikke-landbrugsmæssige indtægter, som foreslået af 
Kommissionen. Desuden indebærer Kommissionens forslag massive administrative 
omkostninger for både myndighederne og landbrugerne, hvilket bør undgås.

Ændringsforslag 602
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) deres landbrugsarealer holdes
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
arealerne ikke anvendes til avl eller 
dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af 
husdyr og hold af husdyr til 
landbrugsformål.

Or. en

Ændringsforslag 603
Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
arealerne ikke anvendes til avl eller 
dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af 
husdyr og hold af husdyr til 
landbrugsformål.

Or. en

Ændringsforslag 604
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) hvis landbrugsarealer ikke holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning

Or. en

Ændringsforslag 605
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b



AM\907852DA.doc 167/170 PE492.791v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 1, litra c).

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt at definere, hvad der menes med "holdes overvejende naturligt i en stand, 
der gør dem egnet til græsning eller dyrkning", og det er tvivlsomt, om dette overhovedet er et 
udbredt fænomen i landbrugssystemer, som ikke er naturlige, men (kan være) naturnære.  
Eksempelvis medfører økologiske processer som f.eks. vekseldrift, at arealer bliver tilgroet 
med kratagtige vækster, hvilket kan modvirkes ved afgræsning. 

Ændringsforslag 606
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c). Under 
hensyntagen til geografiske variationer og 
forskellige bedriftstyper bør 
medlemsstaterne tage stilling til, om 
husdyravlere har en tilstrækkelig 
belægningsgrad, og om planteavlere har 
en tilstrækkelig afgrødeproduktion.   

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør vedtage objektive kriterier for at sikre, at aktive landbrugere og ikke 
inaktive jordbesiddere nyder godt af EU-støtte. 

Ændringsforslag 607
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne eller, hvor det er 
relevant, af regionerne i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, 
litra c).

Or. es

Ændringsforslag 608
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne eller regionerne i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, 
litra c).

Or. en
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Ændringsforslag 609
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) hvis landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
som på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

Or. en

Ændringsforslag 610
Giancarlo Scottà, 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
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne.

Or. it

Begrundelse

Det må overlades til medlemsstaterne at definere begrebet "aktiv landbruger" i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet.
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Ændringsforslag 611
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it


