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Ændringsforslag 940
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i et eller flere år i 
perioden 2014-2017 aktiverede mindst en 
betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 941
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i 2014 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. de
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Ændringsforslag 942
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i perioden 2009-2011 
modtog direkte støtte eller supplerende 
direkte betalinger, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, eller som i 2012 eller 2013 
tildeles betalingsrettigheder under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
artikel 41, artikel 63 eller punkt B eller C 
i bilag IX, til forordning (EF) nr. 73/2009, 
modtager betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. pt

Ændringsforslag 943
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i perioden 2009-2011 
modtog direkte støtte eller supplerende 
direkte betalinger, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, eller som i 2012 eller 2013 
tildeles betalingsrettigheder under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
artikel 41, artikel 63 eller punkt B eller C 
i bilag IX, til forordning (EF) nr. 73/2009, 
modtager betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.
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Or. pt

Ændringsforslag 944
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 73/2009, modtager 
betalingsrettighederne under 
enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i perioden 2009-2011 
aktiverede mindst en betalingsrettighed 
under enkeltbetalingsordningen eller søgte 
om støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, nationale top-ups til 
direkte betalinger, særlig støtte og/eller 
arealbaserede foranstaltninger under 
politikken for landdistriktsudvikling, 
modtager betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. bg

Ændringsforslag 945
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i et eller flere år i 
perioden 2009-2011 aktiverede mindst en 
betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.
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Or. lv

Ændringsforslag 946
Sandra Kalniete, Ivars Godmanis, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i et eller flere år i 
perioden 2009-2011 aktiverede mindst en 
betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 947
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i mindst ét år i 
perioden 2009-2011, som fastsat af den 
pågældende medlemsstat, aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
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direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 948
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès 
Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i et af årene 2009, 
2010 eller 2011, som fastsat af den 
pågældende medlemsstat, aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 949
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 

2. Landbrugere, der i 2009, 2010 eller 
2011 aktiverede mindst en 
betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
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under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

73/2009, skal modtage
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 950
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Medlemsstaterne kan senest den 31. juli 
2013 beslutte, at kun landbrugere, der i 
enten 2010 eller 2011 modtog direkte 
støtte eller supplerende direkte betalinger, 
begge i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 73/2009, eller som i 2012 eller 
2013 tildeles betalingsrettigheder under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
artikel 64 eller punkt B eller C i bilag IX 
til forordning (EF) nr. 73/2009, skal 
modtage betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Vi går ind for, at der skal gælde de samme regler for den første tildeling af rettigheder som 
dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009.  Navnlig bør rettighederne udelukkende 
tildeles på basis af krav i det første år med rettigheder eller på basis af en referenceperiode.

Ændringsforslag 951
James Nicholson, Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i 2010 eller 2011 
aktiverede mindst en betalingsrettighed 
under den eksisterende 
enkeltbetalingsordning eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under den nye enkeltbetalingsordnings
første år, forudsat at de er berettiget til at 
modtage direkte betalinger i henholde til 
artikel 9 og 10.

Or. en

Ændringsforslag 952
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i 2010 eller 2011 
aktiverede mindst en betalingsrettighed 
under enkeltbetalingsordningen eller søgte 
om støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, skal modtage
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9 og 
10.

Or. en
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Ændringsforslag 953
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
landbrugere, der i 2011 aktiverede mindst 
en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, skal modtage
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv kunne bestemme, om det skal være et krav, at landbrugerne har 
aktiveret rettigheder i 2011.

Ændringsforslag 954
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at kun 
landbrugere, der i 2011 aktiverede mindst 
en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, skal modtage
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
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forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. fr

Ændringsforslag 955
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at kun 
landbrugere, der i 2011 aktiverede mindst 
en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, skal modtage
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. fr

Ændringsforslag 956
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 

2. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2013 beslutte, at kun landbrugere, 
der i 2011 aktiverede mindst en 
betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
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forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

73/2009, skal modtage
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 957
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr.
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at kun 
landbrugere, der i 2011 aktiverede mindst 
en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, skal modtage
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. fr

Ændringsforslag 958
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen, eller som ikke 
var berettiget til betalinger under denne 
ordning, men modtog en form for støtte 
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overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

som omhandlet i forordning (EF) nr. 
73/2009, eller som tildeles rettigheder 
under enkeltbetalingsordningen for første 
gang i 2012 eller 2013, modtager 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. es

Begrundelse

Para la asignación de derechos de pago base, además de tener en cuenta a los agricultores 
que activaron al menos un derecho de pago único en 2011, debería considerarse también a 
quienes percibieron ese año pagos directos en virtud del Reglamento (CE) 73/2009 
correspondientes a sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago único, o 
sectores que mantenían un determinado porcentaje acoplado hasta 2012.De forma especial, 
se considera necesaria la inclusión de los beneficiarios de  prima por vaca nodriza conforme 
al artículo 111 del Reglamento 73/2009, para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que por sus particularidades en el acceso a la actividad, pudieran no haber 
participado del régimen de pago único en 2011, por estar esta prima totalmente acoplada. No 
sería justo dejarlos fuera del sistema cuando puede darse el caso de haber pertenecido al 
mismo durante muchos años.Asimismo, se debe considerar en esta primera asignación a los 
nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 o 2013.

Ændringsforslag 959
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning eller
ammekopræmien i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 73/2009, eller som 
tildeles rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen for første gang i 
2012 eller 2013, modtager 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
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forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. es

Begrundelse

Det ville være urimeligt ikke at give modtagere af ammekopræmie, som har været omfattet af 
ordningen i mange år, mulighed for at få tildelt rettigheder. Landbrugere, der tildeles 
rettigheder under den nationale reserve for første gang i 2012 eller 2013, bør også være 
omfattet af ordningen. 

Ændringsforslag 960
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning eller 
ammekopræmien i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 73/2009, eller som 
tildeles rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen for første gang i 
2012 eller 2013, modtager 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. es

Begrundelse

Debería considerarse también a los que percibieron ese año pagos directos en virtud del 
Reglamento (CE) 73/2009 de sectores que aún no se habían integrado en el régimen de pago 
único, ( sector de los frutos de cáscara en ES) o sectores que mantenían un determinado 
porcentaje acoplado hasta 2012 ( arroz,  forrajes desecados y  proteaginosas). También a  
los beneficiarios de  prima por vaca nodriza para garantizar el acceso a los pagos a aquellos 
beneficiarios que pudieran no haber participado del régimen de pago único en 2011, por 
estar esta prima totalmente acoplada. Asimismo, se debe considerar en esta primera 
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asignación a los nuevos productores que recibieron derechos de la reserva nacional en 2012 
ó en 2013.

Ændringsforslag 961
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning eller 
ammekopræmien i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 73/2009, eller som 
tildeles rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen for første gang i 
2012 eller 2013, modtager 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. es

Ændringsforslag 962
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, eller som har indgivet 
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under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

dokumentation for aktiv 
landbrugsproduktion (defineret som avl 
eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af 
husdyr og hold af husdyr til 
landbrugsformål) f.eks. en formular fra 
det integrerede forvaltnings- og 
kontrolsystem, modtager 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 963
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne:
i) beslutte, at ikke alle landbrugsarealer 
skal være støtteberettigede
ii) anvende en koefficient på antallet af 
støtteberettigede hektar for visse 
arealkategorier, navnlig dem, der fra 
naturens hånd er mindst produktive. 

Or. fr

Ændringsforslag 964
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 

Uanset første afsnit modtager landbrugere
betalingsrettigheder i 
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grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2014:

Or. de

Ændringsforslag 965
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne 
beslutte, at landbrugere skal modtage 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2009, 2010 og 
2011:

Or. fr

Ændringsforslag 966
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i mindst ét år i 
perioden 2009-2011, som fastsat af den 
pågældende medlemsstat:

Or. en



PE492.793v01-00 18/168 AM\907854DA.doc

DA

Ændringsforslag 967
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i perioden 
2009-2011:

Or. en

Ændringsforslag 968
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i ét af årene 
2009, 2010 eller 2011:

Or. en

Ændringsforslag 969
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

I de medlemsstater, der har truffet den i 
første afsnit omhandlede beslutning,
modtager landbrugerne uanset det 
pågældende afsnit betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henhold til artikel 9, og 
forudsat at de i 2010 eller 2011:

Or. en

Ændringsforslag 970
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Uanset første afsnit modtager landbrugere, 
hvis medlemsstaten beslutter det,
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Or. es

Ændringsforslag 971
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Seán Kelly, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere Uanset første afsnit modtager landbrugere, 
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betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

hvis medlemsstaten beslutter det,
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have frihed til at beslutte, om nogle landbrugere, der som visse frugt-, 
grøntsags- og vinproducenter er udelukket fra den nuværende enkeltbetalingsordning, skal 
være støtteberettigede under grundbetalingsordningen eller ikke. 

Ændringsforslag 972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne 
beslutte, at landbrugere skal modtage
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Or. fr

Ændringsforslag 973
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne 
beslutte, at landbrugere skal modtage
betalingsrettigheder i 
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forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Or. fr

Ændringsforslag 974
Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Uanset første afsnit kan landbrugere 
modtage betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Or. de

Begrundelse

På denne måde bliver det klart, at en medlemsstat kan anvende grundbetalingsordningen, 
navnlig på vinbrug, når det er nødvendigt, men at den under ingen omstændigheder er 
tvunget til det. Hensigten er, at medlemsstaterne får mulighed for at samle finansieringen i 
separate støtteprogrammer for vinavl og vinbrug.

Ændringsforslag 975
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 

Uanset første afsnit modtager landbrugere 
betalingsrettigheder i 
enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
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artikel 9, og forudsat at de i 2011: artikel 9, og forudsat at de i 2011:

Or. en

Ændringsforslag 976
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin, og 
avlede eller dyrkede landbrugsprodukter, 
herunder høstede, malkede, opdrættede 
husdyr og holdt husdyr til 
landbrugsformål

Or. en

Ændringsforslag 977
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin og/eller 
drev bedrifter med plante- eller husdyravl, 
der modtog koblet støtte under forordning 
(EF) nr. 1782/2003 eller forordning (EF) 
nr. 73/2009 efter den periode, 
medlemsstaten i henhold til artikel 63 i 
forordning (EF) nr. 73/2009 havde fastsat
for indlemmelse af koblet støtte i 
enkeltbetalingsordningen, og/eller holdt 
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levende heste til slagtning. 

Or. es

Begrundelse

I forslaget til forordning fastsættes det, at landbrugerne for at opnå betalingsrettigheder, skal 
have aktiveret mindst én rettighed under enkeltbetalingsordningen eller have søgt om støtte 
under den generelle arealbetalingsordning i 2011. Vi mener imidlertid, at der bør bevilges en 
undtagelse fra grundreglerne, så der kan tildeles rettigheder til sektorer, der er udelukket fra 
ordningen i 2012, samt under andre omstændigheder, da visse landbrugere ellers ville miste 
deres basale betalingsrettigheder.

Ændringsforslag 978
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 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin, popler 
med kort omdriftstid, kastanjetræer, 
kartofler samt planteskoleplanter og 
planter i mobile drivhuse

Or. it

Ændringsforslag 979
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 

a) ikke aktiverede rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
producerede frugt, grøntsager, frø, 
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og/eller udelukkende dyrkede vin spisekartofler og prydplanter og/eller 
udelukkende dyrkede vin

Or. en

Ændringsforslag 980
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin

a) ikke aktiverede rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen og producerede 
frugt, grøntsager, spisekartofler og/eller 
dyrkede vin

Or. en

Ændringsforslag 981
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin

a) ikke aktiverede rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen og producerede 
frugt, grøntsager, kartofler og/eller 
dyrkede vin eller oliven

Or. es

Begrundelse

Det er reelt umuligt at finde frem til de producenter, der udelukkende dyrker disse afgrøder. 
Det ville også indebære en situation, der kunne sammenlignes med blandet landbrug.
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Ændringsforslag 982
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin og/eller 
permanente græsarealer 

Or. de

Ændringsforslag 983
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
enkeltbetalingsordningen, men 
udelukkende producerede frugt, grøntsager 
og/eller udelukkende dyrkede vin

a) ikke aktiverede nogen rettigheder under 
den eksisterende enkeltbetalingsordning, 
men udelukkende producerede frugt, 
grøntsager og/eller udelukkende dyrkede 
vin

Or. en

Ændringsforslag 984
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forudsat at de kan dokumentere, at de 
landbrugsarealer, for hvilke de ønsker at
opnå rettigheder til direkte betaling, var 
forpagtet eller købt før den 31. december 
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2011.

Or. fr

Ændringsforslag 985
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at kun 
landbrugere, der avlede eller dyrkede 
landbrugsprodukter, herunder høstede, 
malkede, opdrættede husdyr eller holdt 
husdyr til landbrugsformål i 2011, skal 
modtage betalingsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at tage højde for situationer, hvor jordejere søger om direkte betalinger. Det ville 
give medlemsstaterne mulighed for at begrænse tildelingen af rettigheder til dem, der drev 
landbrugsproduktion i 2011. 

Ændringsforslag 986
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1. 

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1. Dog 
kan medlemsstaterne begrænse antallet af 
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rettigheder, der tildeles individuelle 
landbrugere, til antallet af 
støtteberettigede hektar, som omhandlet i 
artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
73/2009, som landbrugeren anmeldte i 
referenceåret, 2009, 2010 eller 2011, som 
fastsat af medlemsstaten, eller i 2014, idet 
det mindste antal anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 987
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr.
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 988
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1. 

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 989
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1.

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, antallet 
af støtteberettigede betalingsrettigheder 
som omhandlet i artikel 25, stk. 2, som 
landbrugeren havde i det referenceår, 
medlemsstaten har fastsat, som skal være 
før fremsættelsen af forslaget til reform af 
den fælles landbrugspolitik. 

Or. es

Ændringsforslag 990
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1.

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1, idet 
antallet ikke kan overstige det 
gennemsnitlige antal rettigheder, der er 
aktiveret i perioden 2009-2011.

Or. es
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Ændringsforslag 991
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1.

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, eller med en andel af de 
støtteberettigede hektar, som fastsat af 
medlemsstaten efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som 
landbrugeren anmelder for 2014 i henhold 
til artikel 26, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 992
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1.

Uanset stk. 2, andet afsnit, litra b) og 
medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, er 
antallet af betalingsrettigheder pr. 
landbruger lig med antallet af 
støtteberettigede hektar, jf. artikel 25, 
stk. 2, som landbrugeren anmelder for 
2014 i henhold til artikel 26, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 993
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset det foregående stykke kan 
medlemsstaterne begrænse antallet af 
støtteberettigede hektar, der tages i 
betragtning ved tildeling af 
betalingsrettigheder til landbrugere, så det 
ikke overstiger det antal, der blev anmeldt 
i et referenceår eller en referenceperiode i 
tidsrummet 2009-2011.

Or. es

Begrundelse

Der er en risiko for, at antallet af anmeldte støtteberettigede hektar vil stige kraftigt i 2014, 
hvilket vil føre til en betydelig begrænsning af det gennemsnitlige støtteniveau pr. hektar. Der 
bør derfor lægges loft over antallet af hektar, der tages i betragtning ved den første tildeling 
af betalingsrettigheder.

Ændringsforslag 994
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset ovenstående stykke kan 
medlemsstaterne begrænse antallet af 
støtteberettigede hektar, der tages i 
betragtning ved tildeling af 
betalingsrettigheder til landbrugere, så det 
ikke overstiger det antal, der blev anmeldt 
i et referenceår eller en referenceperiode i 
tidsrummet 2009-2011.

Or. es

Begrundelse

Antallet af hektar, der tages i betragtning i forbindelse med direkte betalinger, skal begrænses 
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til et niveau svarende til det, der anvendes til beregning af den eksterne konvergens mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 995
Sylvie Goulard, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset stk. 2, litra a), kan medlemsstater, 
der i henhold til forordning (EU) nr. [...] 
med hensyn til ordningen for 
enkeltbetalinger og støtte til 
vinproducenter har valgt ikke at nedskære 
støtteprogrammerne i vinsektoren fra 
2015 for at hæve de nationale lofter for 
direkte betalinger, vælge at udelukke 
vinbrug fra arealer, der er berettigede til 
støtte under grundbetalingsordningen.

Or. en

Ændringsforslag 996
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 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2, første afsnit, modtager 
landbrugere, der etablerer sig i 2012 og 
2013 betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de forpligter sig til 
ikke at overføre betalingsrettighederne i 
fem år, udnytte betalingsrettighederne 
hvert år og ikke bortforpagte jord og 
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betalingsrettigheder, som er genstand for 
en ansøgning.

Or. it

Ændringsforslag 997
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2, første afsnit, modtager 
landbrugere, der etablerer sig i 2012 og 
2013 betalingsrettigheder i 
grundbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i overensstemmelse med 
artikel 9, og forudsat at de forpligter sig til 
ikke at overføre betalingsrettighederne i 
fem år, udnytte betalingsrettighederne 
hvert år og ikke bortforpagte jord og 
betalingsrettigheder, som er genstand for 
en ansøgning.

Or. it

Begrundelse

Kommissionens forslag dækker ikke nye landbrugere og unge landbrugere, der etablerer sig i 
2012 og 2013. Der bør derfor indføjes en bestemmelse om tildeling af rettigheder til sådanne 
personer med strenge krav til forebyggelse af spekulation.

Ændringsforslag 998
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Landbrugere, der var i besiddelse af 
særlige betalingsrettigheder i 2013, 
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tildeles særlige rettigheder i 2014, og 
enhedsværdien af disse rettigheder 
reduceres år for år efter den procentsats, 
der gælder for konvergens mellem 
arealbetalinger.  Disse særlige rettigheder 
aktiveres af landbrugeren ved en særlig 
procedure.

Or. fr

Ændringsforslag 999
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne 
til at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at forebygge den spekulation på markedet for landbrugsjord, som kunne opstå ved 
fastsættelse af et referenceår i fremtiden, foreslås der indføjet en bestemmelse i sidste 
punktum i artikel 21, stk. 2, der giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse antallet af 
rettigheder, der tildeles i 2014, til det antal støtteberettigede hektar, der var anmeldt i et 
tidligere referenceår, 2009, 2010 eller 2011, idet det mindste antal anvendes.

Ændringsforslag 1000
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3



PE492.793v01-00 34/168 AM\907854DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne 
til at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne 
til at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1002
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

3. Ved salg, overdragelse af 
ejendomsretten ved arv, eller forpagtning 
af bedriften eller en del af denne kan 
landbrugere, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden den 15. maj 
2014 overføre rettighederne til at modtage 
betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 1 
til de landbrugere, der overtager bedriften 
eller en del deraf, forudsat at disse
opfylder betingelserne i artikel 9.

Or. es

Begrundelse

Der skal tages behørigt hensyn til de tilfælde, hvor ejendomsretten overdrages på anden vis 
end ved opdeling eller forpagtning.

Ændringsforslag 1003
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

3. Ved overdragelse, herunder salg,
forpagtning eller arv af bedriften eller en 
del af denne kan fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder stk. 2, ved kontrakt 
undertegnet inden den 15. maj 2014 
overføre rettighederne til at modtage 
betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 1 
til én eller flere landbrugere, forudsat at 
sidstnævnte opfylder betingelserne i artikel 
9.

Or. en
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Ændringsforslag 1004
George Lyon, Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

3. Ved salg, opdeling, sammenlægning
eller forpagtning af bedriften eller en del af 
denne kan landbrugere, der opfylder stk. 2, 
ved kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én eller flere 
landbrugere, der overtager bedriften eller 
en del deraf, forudsat at sidstnævnte 
opfylder betingelserne i artikel 9

Or. en

Ændringsforslag 1005
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

3. Ved salg, opdeling, sammenlægning
eller forpagtning af bedriften eller en del af 
denne kan fysiske eller juridiske personer, 
der opfylder stk. 2, ved kontrakt 
undertegnet inden den 15. maj 2014 
overføre rettighederne til at modtage 
betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 1 
til én eller flere landbrugere, forudsat at 
sidstnævnte opfylder betingelserne i artikel 
9.

Or. en

Ændringsforslag 1006
James Nicholson, Julie Girling
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre alle eller en del 
af rettighederne til at modtage 
betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 1 
til den landbruger, der overtager bedriften, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 1007
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én eller flere 
landbrugere, forudsat at de opfylder 
betingelserne i artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 1008
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne kan fysiske eller 
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.  

3. Ved salg eller forpagtning af bedriften 
eller en del af denne skal fysiske eller
juridiske personer, der opfylder stk. 2, ved 
kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre rettighederne til 
at modtage betalingsrettigheder som 
omhandlet i stk. 1 til én landbruger, 
forudsat at sidstnævnte opfylder 
betingelserne i artikel 9.

Or. bg

Ændringsforslag 1009
James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater eller regioner, der har 
indført enkeltbetalingsordningen i 
overensstemmelse med artikel 59 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, kan 
beslutte at lade deres tildeling af 
betalingsrettigheder pr. 31. december 
2013 være bestemmende for antallet af 
betalingsrettigheder, der kan aktiveres i 
2014.

Or. en

Ændringsforslag 1010
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere kan selv bestemme, hvilket 
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antal støtteberettigede hektar de ønsker at 
udnytte til erhvervelse af 
betalingsrettigheder. 

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at det er op til landbrugerne at afgøre, hvor stort et areal, de vil udnytte 
til erhvervelse af betalingsrettigheder.

Ændringsforslag 1011
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset det foregående afsnit kan 
medlemsstater og regionale institutioner i 
overensstemmelse med artikel 20 i denne 
forordning begrænse antallet af hektar, 
der skal tages i betragtning ved den første 
tildeling af betalingsrettigheder, på 
grundlag af objektive kriterier, forudsat at 
det anmeldte antal støtteberettigede hektar 
i den pågældende medlemsstat eller 
region, jf. artikel 26, stk. 1, ligger mere 
end 20 % over det gennemsnitlige antal 
hektar, der blev anmeldt under den 
gældende betalingsordning i perioden 
2009-2011.
Denne begrænsning gælder primært for 
nye støttemodtagere under 
grundbetalingsordningen med undtagelse 
af unge landbrugere, der er omfattet af 
betalingsordningen for landbrugere, hvis 
antal anmeldte hektar i ovennævnte 
periode overskrider denne procentsats.

Or. es

Begrundelse

Poner límite a las hectareas de nueva asignación de derechos de pago y favorecer la 
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correspondencia entre las hectareas pitencialmente elgibles utilizadas para el cálculo de la 
ayuda media por pais a efectos de una redistribución de recursos entre EEMM/regiones y de 
las hectareas o superficie sobre la que se va a efectuar la primera asignación de derechos de 
pago base. De lo contrario, en especial para el caso de los paises que vienen del régimen 
histórico, hay alto riesgo de que crezca el número de hectareas admisibles a declarar en 
2014 y de que se produzca una importante reducción del nivel medio de ayuda por hectarea.

Ændringsforslag 1012
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Dog kan medlemsstaterne begrænse 
antallet af rettigheder, der tildeles 
individuelle landbrugere til antallet af 
støtteberettigede hektar, som omhandlet i 
artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
73/2009, som landbrugeren deklarerede i 
referenceåret, 2009, 2010 eller 2011, som 
fastsat af medlemsstaten, eller i 2014, idet 
det mindste antal anvendes.

Or. en

Begrundelse

For at forebygge den spekulation på markedet for landbrugsjord, som kunne opstå ved 
fastsættelse af et referenceår i fremtiden, foreslås der indføjet en bestemmelse i sidste 
punktum i artikel 21, stk. 2, der giver medlemsstaterne mulighed for at begrænse antallet af 
rettigheder, der tildeles i 2014, til det antal støtteberettigede hektar, der var anmeldt i et 
tidligere referenceår, 2009, 2010 eller 2011, idet det mindste antal anvendes.

Ændringsforslag 1013
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Ved opdeling af bedriften kan fysiske 
og juridiske personer, der opfylder stk. 2, 
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ved kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre alle eller en del 
af rettighederne til at modtage 
betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 
1 til de landbrugere, der driver de derved 
fremkomne bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 1014
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 2 modtager landbrugere 
inden for sektorerne kvægavl, fåre- og 
gedemælkeproduktion eller fåre- og 
gedeavl, som ikke råder over 
støtteberettigede hektar i det første år 
under grundbetalingsordningen, særlige 
rettigheder til en værdi, der fastsættes i 
forhold til deres landbrugsaktiviteter i 
2011, men ikke overstiger 5 000 EUR pr. 
rettighed. 

Or. es

Begrundelse

Der bør bevilges undtagelser for visse former for landbrug, som ikke kan placeres blandt 
modeller baseret på areal, men som er absolut nødvendige og udgør et supplement til de 
forskellige produktionsmodeller.

Ændringsforslag 1015
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. En medlemsstat kan beslutte at 
fastsætte et støtteberettiget 
minimumslandbrugsareal pr. bedrift, jf. 
artikel 25, stk. 2, som der kan ansøges om 
fastsættelse af betalingsrettigheder for. 
Minimumsstørrelsen må dog ikke 
overstige den størrelse, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra b), 
sammenholdt med artikel 10, stk. 1, andet 
afsnit.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilføje en bestemmelse for at undgå en situation, hvor der tildeles 
rettigheder i et omfang, der er for ringe til at der kan modtages betaling.

Ændringsforslag 1016
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Ved opdeling af bedriften kan fysiske 
og juridiske personer, der opfylder stk. 2, 
ved kontrakt undertegnet inden 
den 15. maj 2014 overføre alle eller en del 
af rettighederne til at modtage 
betalingsrettigheder som omhandlet i stk. 
1 til de landbrugere, der driver de derved 
fremkomne bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 1017
Peter Jahr, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende artikel 21, stk. 2, første og andet 
afsnit, og artikel 21, stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag 1018
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 b. En medlemsstat kan beslutte at 
fastsætte et støtteberettiget 
minimumslandbrugsareal pr. bedrift, jf. 
artikel 25, stk. 2, som der kan ansøges om 
fastsættelse af betalingsrettigheder for. 
Minimumsstørrelsen må dog ikke 
overstige den størrelse, der er fastsat i 
artikel 10, stk. 1, første afsnit, litra b), 
sammenholdt med artikel 10, stk. 1, andet 
afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1019
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Tildeling af betalingsrettigheder til 

nytilkomne landbrugere
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En medlemsstat eller region kan ud fra 
objektive kriterier med henblik på at sikre 
ligebehandling af landbrugerne og undgå 
markeds- og konkurrenceforvridninger 
tildele rettigheder inden for deres 
nationale lofter til landbrugere, der 
påbegynder deres landbrugsaktiviteter 
efter den første tildeling af 
betalingsrettigheder i henhold til artikel 
21. Værdien af således tildelte rettigheder
fastsættes på grundlag af den 
gennemsnitlige nationale eller regionale 
værdi af betalingsrettigheder i 
tildelingsåret.

Or. en

Ændringsforslag 1020
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller 
regionale loft fastsat i henhold til 
artikel 19 eller 20 efter anvendelse af den 
lineære nedsættelse i henhold til 
artikel 23, stk. 1, med antallet af 
betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1021
Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med det 
antal betalingsrettigheder, der er ansøgt 
om under grundbetalingsordningen på 
nationalt eller regionalt plan, herunder 
betalingsrettigheder tildelt af den 
nationale eller regionale reserve i henhold 
til artikel 23. Antallet af 
betalingsrettigheder udtrykkes i hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1022
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med det 
antal betalingsrettigheder, der er ansøgt 
om under grundbetalingsordningen på 
nationalt eller regionalt plan, herunder 
betalingsrettigheder tildelt af den 
nationale eller regionale reserve i henhold 
til artikel 23. Antallet af 
betalingsrettigheder udtrykkes i hektar.

Or. en
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Ændringsforslag 1023
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder, der giver ret til 
betaling i det pågældende år på nationalt 
eller regionalt plan.

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår den regel, at det endelige niveau for betalingsrettighedernes værdi beregnes ved at 
dividere de disponible bevillinger med antallet af rettigheder, der giver ret til betaling i et 
givent år. Det betyder, at bevillingerne hvert år divideres med antallet af rettigheder, efter at 
kontrollerne har fundet sted og støtteberettigelsen er blevet bekræftet af betalingsorganet. 
Denne løsning vil gøre det muligt at udnytte bevillingsrammen fuldt ud.

Ændringsforslag 1024
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, eller, hvis 
dette er relevant, i henhold til artikel 23, 
stk. 2, med det antal betalingsrettigheder, 
der er tildelt eller eksisterer på nationalt 
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eller regionalt plan i 2014, herunder 
betalingsrettigheder tildelt af den 
nationale eller regionale reserve i henhold 
til artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 1025
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2, herunder 
betalingsrettigheder tildelt af den 
nationale eller regionale reserve i henhold 
til artikel 23.

Or. en

Ændringsforslag 1026
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med det 
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af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2. 

antal betalingsrettigheder, der er anført i 
en ansøgning på nationalt eller regionalt 
plan, herunder betalingsrettigheder tildelt 
af den nationale eller regionale reserve i 
henhold til artikel 23. Antallet af 
betalingsrettigheder udtrykkes i hektar.

Or. lv

Ændringsforslag 1027
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes den 
gennemsnitlige enhedsværdi for 
betalingsrettighederne ved at dividere det 
nationale eller regionale loft fastsat i 
henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet af 
betalingsrettigheder aktiveret i henhold til 
artikel 25, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1028
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 

1. For hvert relevant år beregnes den 
gennemsnitlige enhedsværdi for 
betalingsrettighederne ved at dividere det 
nationale eller regionale loft fastsat i 
henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet af 
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eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

betalingsrettigheder aktiveret i henhold til 
artikel 25, stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Bevillingerne til grundbetalinger bør udbetales fuldt ud hvert år for at undgå uudnyttede 
bevillinger.

Ændringsforslag 1029
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan i 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2, og aktiveret i det 
pågældende år.

Or. es

Begrundelse

For at begrænse de uudnyttede bevillinger mest muligt og sikre bedst mulig udnyttelse af 
midlerne bør enhedsværdien for betalingsrettighederne beregnes hvert år ved at dividere 
loftet med antallet af betalingsrettigheder, der er aktiveret i det pågældende år.

Ændringsforslag 1030
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan i 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2, og aktiveret i det 
pågældende år.

Or. es

Begrundelse

For at begrænse de uudnyttede bevillinger mest muligt og sikre bedst mulig udnyttelse af 
midlerne bør enhedsværdien for betalingsrettighederne beregnes hvert år ved at dividere 
loftet med antallet af betalingsrettigheder, der er aktiveret i det pågældende år. Derved 
forebygges tab af midler som følge af mulige reduktioner i det samlede antal aktiverede 
rettigheder efter det første år.

Ændringsforslag 1031
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan i 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2, og aktiveret i det 
pågældende år.

Or. es
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Begrundelse

Enhedsværdien for betalingsrettigheder bør beregnes ved at dividere loftet med antallet af 
betalingsrettigheder aktiveret hvert år, så man undgår en reduktion af antallet af aktiverede 
rettigheder i de efterfølgende år, hvilket ville føre til tab af midler.

Ændringsforslag 1032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller ale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet af 
betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved – når antallet af særlige rettigheder til 
landbrugere, der ikke råder over 
støtteberettigede hektar i henhold til det 
nye stykke, der er indføjet med 
ændringsforslag 12, er fastsat – at 
dividere det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet af 
betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Der bør bevilges undtagelser for visse former for landbrug, som ikke kan placeres blandt 
modeller baseret på areal, men som er absolut nødvendige og udgør et supplement til de 
forskellige produktionsmodeller.

Ændringsforslag 1033
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne 
ved at dividere det nationale eller regionale 
loft fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære nedsættelse 
i henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet 
af betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

1. For hvert relevant år beregnes 
enhedsværdien for betalingsrettighederne, 
inklusive de særlige rettigheder, ved at 
dividere det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1, med antallet af 
betalingsrettigheder tildelt på nationalt 
eller regionalt plan for 2014 i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 1034
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 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan efter objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier inden for 
det regionale loft, der er fastsat i artikel 
20, eller en del heraf fastsætte forskellige 
enhedsværdier for de betalingsrettigheder, 
der skal tildeles de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede landbrugere:
a) for agerjord på den dato, der er fastsat 
for indgivelse af støtteansøgninger for 
2011 og/eller
b) for permanente græsningsarealer på 
den dato, der er fastsat for indgivelse af 
støtteansøgninger for 2011 og/eller
c) for arealer med permanente afgrøder 
på den dato, der er fastsat for indgivelse 
af støtteansøgninger for 2011 og/eller

Or. it
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Ændringsforslag 1035
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan efter objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier inden for 
det regionale loft, der er fastsat i artikel 
20, eller en del heraf fastsætte forskellige 
enhedsværdier for de betalingsrettigheder, 
der skal tildeles de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede landbrugere:
a) for så vidt angår hektar, der på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 2011 
var udlagt som agerjord, og/eller
b) for så vidt angår hektar, der på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 2011 
var udlagt som permanente 
græsningsarealer og/eller
c) for så vidt angår hektar, der på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 2011 
var udlagt som areal med permanente 
afgrøder.

Or. it

Begrundelse

For at målrette indkomststøtten bedre kan medlemsstaterne fastsætte betalingsrettigheder på 
basis af de landbrugsområder, der i 2011 blev registreret som permanente græsarealer 
og/eller arealer med permanente afgrøder og/eller agerjord. Denne mulighed er hjemlet i 
artikel 49 i forordning (EF) nr. 73/2009 og er blevet vurderet at være forenelig med WTO.

Ændringsforslag 1036
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan efter objektive 
og ikke-diskriminerende kriterier inden 
for det nationale eller regionale loft, der 
er fastsat i artikel 19 og 20, eller en del 
heraf fastsætte forskellige enhedsværdier 
for betalingsrettigheder:
a) pr. hektar agerjord eller
b) pr. hektar med permanente afgrøder og 
andre, tilsvarende støtteberettigede hektar 
eller
c) pr. hektar permanente græsarealer og 
andre støtteberettigede hektar, der 
anvendes på tilsvarende måde.
Medlemsstater, der vælger at anvende 
denne model, skal underrette 
Kommissionen senest den 31. december 
2013.

Or. es

Begrundelse

Ved fastsættelsen af værdien for grundbetalingsenheder bør der ligesom i den gældende 
regionale model af den særlige betalingsordning lægges tilstrækkelig vægt på at fastsætte 
værdier, der varierer efter arealets udnyttelse, så der skelnes mellem agerjord og permanente 
græsningsarealer. Vi mener, der også bør tages særligt hensyn til permanente afgrøder. 

Ændringsforslag 1037
Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Anvendes stk. 1, kan medlemsstaterne 
efter objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier inden for det nationale eller 
regionale loft, der er fastsat i artikel 19 og 
20, eller en del heraf fastsætte forskellige 
enhedsværdier for betalingsrettigheder, 
der skal tildeles landbrugerne, jf. artikel 



AM\907854DA.doc 55/168 PE492.793v01-00

DA

19 eller 20:
a) for så vidt angår hektar, der på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 2014 
var udlagt som græsareal, og for enhver 
anden støtteberettiget hektar eller
b) for så vidt angår hektar, der på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 2014 
var udlagt som permanente 
græsningsarealer, og for enhver anden 
støtteberettiget hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1038
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan, når det er 
hensigtsmæssigt, efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier anvende 
forskellige kriterier, som f.eks. ekstensiv 
eller intensiv udnyttelse af arealerne, ved 
fastsættelse af de betalingsrettigheder, der 
tildeles på nationalt og regionalt plan.

Or. de

Begrundelse

Det bør principielt være muligt at differentiere mellem jordtyper med forskelligt 
udbytteniveau (agerjord og intensivt udnyttede græsarealer i modsætning til ekstensivt 
udnyttede græsarealer) og fastsætte forskellige betalingsniveauer. 

Ændringsforslag 1039
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved bestemmelsen af værdien af de i 
ovenstående stykke omhandlede 
rettigheder kan medlemsstaterne fastsætte 
forskellige enhedsværdier for 
betalingsrettigheder til landbrugerne for 
så vidt angår hektar, der på datoen for 
ansøgningerne om arealstøtte i det første 
år, hvor denne forordning finder 
anvendelse, var udlagt som areal med 
foderafgrøder, permanente afgrøder eller 
planteskoleplanter, landbrugsafgrøder og 
ris og for ethvert andet støtteberettiget 
areal.

Or. it

Ændringsforslag 1040
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Beløbet for direkte betalinger til 
landbrugere, hvis landbrugsaktiviteter 
falder ind under artikel 4, stk. 1, litra c), 
andet og tredje led, beregnes som 1/4 af 
det gennemsnitlige beløb for direkte 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 1041
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1042
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1043
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, i overensstemmelse med det 
nationale eller regionale loft fastsat i 
henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat kunne bestemme støtten pr. hektar og i den forbindelse tage 
hensyn til de forskellige former for landbrug.

Ændringsforslag 1044
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 5 %
af det nationale eller regionale loft fastsat i 
henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.
Medlemsstaterne kan gradvis udfase 
betalinger baseret på de berørte 
landbrugeres særlige rettigheder i 2013.

Or. en
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Ændringsforslag 1045
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, til et 
beløb, der svarer til mindst 10 % af det 
nationale eller regionale loft fastsat i 
henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1046
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, til et 
beløb, der svarer til mindst 10 % af det 
nationale eller regionale loft fastsat i 
henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. pt
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Ændringsforslag 1047
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
10 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Der bør indføres en overgangsperiode, der er tilstrækkelig lang til at sikre, at overgangen fra 
den tidligere ordning med traditionelle referenceværdier til den nye betalingsordning ikke 
resulterer i alt for store forvridninger mellem de forskellige landbrugssektorer.

Ændringsforslag 1048
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
10 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.
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Or. es

Begrundelse

Omfordelingen af midler vil resultere i en ny støttemodel; det kan få alvorlige konsekvenser 
for modtagere og sektorer og kan resultere i forvridninger, der kræver stor omhu og 
opmærksomhed. Tidsrammen bør derfor være så lang som muligt, og de instrumenter, der 
skal anvendes i overgangsperioden, så fleksible som muligt.

Ændringsforslag 1049
George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
10 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med overgangen er det vigtigt at give medlemsstaterne frihed til at tilpasse 
tempoet for ændringerne til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte 
medlemsstater. I betragtning af, at den grønne komponent i sig selv er med til at udjævne 
betalingerne, er Kommissionens forslag i dette stykke sat for højt. 

Ændringsforslag 1050
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2



PE492.793v01-00 62/168 AM\907854DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
10 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Det gælder om at gøre tidsrammen så lang som muligt og overveje instrumenter, der sikrer 
størst mulig fleksibilitet i overgangsperioden. Den første enhedsværdi under 
grundbetalingsordningen bør derfor beregnes på basis af 90 % af det individuelle støttebeløb 
under den traditionelle model, idet man kun udnytter 10 % af loftet under 
grundbetalingsordningen.

Ændringsforslag 1051
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
10 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Det ville få dramatiske konsekvenser for mange landbrugeres indkomst, hvis 40 % af værdien 
af betalingsrettighederne baseret på traditionelle referenceværdier bortfaldt. Sammen med de 
planlagte 30 % til den grønne komponent vil en nedskæring af værdien af 
betalingsrettighederne med 40 % resultere i, at beregningsgrundlaget for betalingsrettigheder 
reduceres med 58 %.

Ændringsforslag 1052
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
10 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 1053
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
10 % af det nationale eller regionale loft 
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fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Overgangen bør være mere gradvis i betragtning af, at den grønne komponent indebærer en 
fast sats for støttebetalinger. Den første enhedsværdi under grundbetalingsordningen bør 
derfor beregnes på basis af 90 % af det individuelle støttebeløb under den traditionelle model, 
idet man kun udnytter 10 % af loftet under grundbetalingsordningen.

Ændringsforslag 1054
James Nicholson, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
15 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1055
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
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(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
15 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1056
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
nedsættelsen af støtten til en landbruger 
ikke må overstige et fastsat niveau på 
20 % i perioden 2014-2020 uanset salg og 
køb foretaget af landbrugeren i denne 
periode. Denne nedsættelse af støtten 
beregnes ved at sammenholde den 
samlede værdi af de 
enkeltbetalingsrettigheder, som 
landbrugeren var i besiddelse af den 31. 
december 2013 – eller, hvor det er 
hensigtsmæssigt, den støtte, landbrugeren 
modtog for regnskabsåret 2013 under 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009 – med værdien af 
betalingsrettigheder tildelt den pågældende 
landbruger pr. 31. december 2020 plus et 
beløb beregnet i overensstemmelse med 
afsnit III, kapitel 2, uanset om 
landbrugeren opfylder støttekravene eller 
ikke.

Or. fr
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Ændringsforslag 1057
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstaterne fastsætter 
enhedsværdien for betalingsrettigheder på 
grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.  De kan navnlig 
forhøje værdien af de første 
betalingsrettigheder, der tildeles, eller 
anvende forskellige 
betalingsrettighedsværdier for agerjord, 
permanente græsarealer og arealer med 
permanente afgrøder.
Medlemsstaterne kan beslutte, at 
nedsættelsen af støtten til en landbruger 
ikke må overstige et fastsat niveau på 
20 % i den kommende periode uanset salg 
og køb foretaget af landbrugeren i den 
pågældende periode. Denne nedsættelse 
af støtten beregnes ved at sammenholde 
værdien af de enkeltbetalingsrettigheder, 
som landbrugeren var i besiddelse af den 
31. december 2013 – eller, hvor det er 
hensigtsmæssigt, den støtte, landbrugeren 
modtog for regnskabsåret 2013 under 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009 – med værdien af 
betalingsrettigheder tildelt den 
pågældende landbruger pr. 31. december 
2020 plus et beløb beregnet i 
overensstemmelse med afsnit III, kapitel 
2, uanset om landbrugeren opfylder 
støttekravene eller ikke.

Or. fr

Ændringsforslag 1058
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
20 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 1059
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1. 

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
20 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. lv

Ændringsforslag 1060
Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
20 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. es

Ændringsforslag 1061
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
30 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 1062
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2



AM\907854DA.doc 69/168 PE492.793v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1063
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1064
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2



PE492.793v01-00 70/168 AM\907854DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstater, som anvendte 
enkeltbetalingsordningen, jf. forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

2. Medlemsstater kan begrænse 
beregningen af enhedsværdien for 
betalingsrettigheder, der er omhandlet i 
stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 efter 
anvendelse af den lineære nedsættelse i 
henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1065
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Uanset stk. 2 i denne artikel kan 
medlemsstater eller regioner, der har 
oprettet et fast register over alle arealer, 
der er berettiget til direkte betalinger og 
anmeldt som sådan i ansøgninger indgivet 
i henhold til artikel 74, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. XXX (HZ) for ansøgningsåret 
2014 (i det følgende benævnt 
"støtteberettigede hektar"), hvert år 
nedsætte enhedsværdien for 
betalingsrettighederne, således at værdien 
for alle rettigheder kommer ned på nul i 
det år, der er nævnt i stk. 5 i denne artikel. 
Hvor en sådan undtagelse finder 
anvendelse, tildeler medlemsstaterne 
landbrugerne supplerende betalinger 
svarende til det anmeldte støtteberettigede 
areal multipliceret med det nationale eller 
regionale loft, der er fastsat i henhold til 
artikel 19 eller 20, efter anvendelse af den 
lineære nedsættelse i henhold til 
artikel 23, stk. 1, divideret med antallet af 
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støtteberettigede hektar i den pågældende 
medlemsstat eller region. 

Or. en

Ændringsforslag 1066
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter 
muligheden i stk. 2, bruger den del af 
loftet, der er tilbage efter anvendelsen af 
det pågældende stykke, til at forhøje 
værdien af betalingsrettighederne, hvis 
summen af betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det 
formål forhøjes den nationale eller 
regionale enhedsværdi for hver af den 
pågældende landbrugers 
betalingsrettigheder med en andel af 
forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009.

udgår

Ved beregningen af forhøjelsen kan en 
medlemsstat også tage hensyn til støtte, 
der ydes i kalenderåret 2013 i henhold til 
artikel 52, artikel 53, stk. 1, og artikel 68, 
stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 
73/2009, hvis medlemsstaten ikke har 
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besluttet at anvende frivillig koblet støtte i 
henhold til afsnit IV i denne forordning 
på de relevante sektorer.
Ved "en landbruger, der anses for at eje 
betalingsrettigheder", forstås i første 
afsnit en landbruger, der ejer 
betalingsrettigheder den 31. december 
2013, og som har fået tildelt eller endeligt 
overdraget betalingsrettigheder inden 
denne dato.

Or. en

Ændringsforslag 1067
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter 
muligheden i stk. 2, bruger den del af 
loftet, der er tilbage efter anvendelsen af 
det pågældende stykke, til at forhøje 
værdien af betalingsrettighederne, hvis 
summen af betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det 
formål forhøjes den nationale eller 
regionale enhedsværdi for hver af den 
pågældende landbrugers 
betalingsrettigheder med en andel af 
forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 

udgår
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enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009.
Ved beregningen af forhøjelsen kan en 
medlemsstat også tage hensyn til støtte, 
der ydes i kalenderåret 2013 i henhold til 
artikel 52, artikel 53, stk. 1, og artikel 68, 
stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 
73/2009, hvis medlemsstaten ikke har 
besluttet at anvende frivillig koblet støtte i 
henhold til afsnit IV i denne forordning 
på de relevante sektorer.
Ved "en landbruger, der anses for at eje 
betalingsrettigheder", forstås i første 
afsnit en landbruger, der ejer 
betalingsrettigheder den 31. december 
2013, og som har fået tildelt eller endeligt 
overdraget betalingsrettigheder inden 
denne dato.

Or. en

Ændringsforslag 1068
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter 
muligheden i stk. 2, bruger den del af 
loftet, der er tilbage efter anvendelsen af 
det pågældende stykke, til at forhøje 
værdien af betalingsrettighederne, hvis 
summen af betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det 
formål forhøjes den nationale eller 
regionale enhedsværdi for hver af den 
pågældende landbrugers 

udgår
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betalingsrettigheder med en andel af 
forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009.

Or. en

Ændringsforslag 1069
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
forhøjes den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med en 
andel af forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, kan bruge den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
kan den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder forhøjes
med en andel af forskellen mellem 
summen af betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
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forordning (EF) nr. 73/2009. forordning (EF) nr. 73/2009.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat kunne bestemme støtten pr. hektar og i den forbindelse tage 
hensyn til de forskellige former for landbrug.

Ændringsforslag 1070
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore 
Caronna

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
forhøjes den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med en 
andel af forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009.

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren aktiverede i 2013 
under enkeltbetalingsordningen i henhold 
til forordning (EF) nr. 73/2009. Til det 
formål forhøjes den nationale eller 
regionale enhedsværdi for hver af den 
pågældende landbrugers 
betalingsrettigheder med en andel af 
forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren aktiverede i 2013 
under enkeltbetalingsordningen i henhold 
til forordning (EF) nr. 73/2009.
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Or. it

Ændringsforslag 1071
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
forhøjes den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med en 
andel af forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009.

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren anmodede om at 
få aktiveret i 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
forhøjes den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med en 
andel af forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren aktiverede i 2013 
under enkeltbetalingsordningen i henhold 
til forordning (EF) nr. 73/2009.

Or. fr

Begrundelse

Konvergensen skal gælde for landbrugere, der aktiverede rettighederne i 2013.  Der kan være 
en forskel mellem den landbruger, der aktiverede rettighederne i 2013, og de bedrifter, der er 
i besiddelse af rettighederne den 31. december 2013.
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Ændringsforslag 1072
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
forhøjes den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med en 
andel af forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009.

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under den 
eksisterende enkeltbetalingsordning i 
henhold til forordning (EF) nr. 73/2009. Til 
det formål forhøjes den nationale eller 
regionale enhedsværdi for hver af den 
pågældende landbrugers 
betalingsrettigheder med en andel af 
forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under den nye 
enkeltbetalingsordning beregnet i henhold 
til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under den 
eksisterende enkeltbetalingsordning i 
henhold til forordning (EF) nr. 73/2009.

Or. en

Ændringsforslag 1073
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der benytter muligheden 3. Medlemsstater, der benytter muligheden 
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i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
forhøjes den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med en 
andel af forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009.

i stk. 2, bruger den del af loftet, der er 
tilbage efter anvendelsen af det 
pågældende stykke, til at forhøje værdien 
af betalingsrettighederne, hvis summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 er lavere end den sum af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Til det formål 
forhøjes den nationale eller regionale 
enhedsværdi for hver af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med en 
andel af forskellen mellem summen af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen beregnet i 
henhold til stk. 2 og summen af 
betalingsrettigheder, herunder særlige 
rettigheder, landbrugeren var i besiddelse 
af den 31. december 2013 under 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Dette skal 
også gælde for små landbrugere, da de 
skaber miljømæssige fordele.

Or. ro

Ændringsforslag 1074
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, hvis det er 
hensigtsmæssigt, de årlige justeringer af 
rettighederne på regionalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 1075
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, hvis det er 
hensigtsmæssigt, de årlige justeringer af 
rettighederne på regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1076
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan forhøje det i artikel 
33, stk. 1, omhandlede nationale loft for 
at prioritere udvalgte modtagere på 
nationalt plan på grundlag af definitionen 
på aktive landbrugere og af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier. Denne 
beslutning skal indberettes til 
Kommissionen inden den 1. august 2013.

Or. it

Ændringsforslag 1077
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af forhøjelsen kan en 
medlemsstat også tage hensyn til støtte, 
der ydes i kalenderåret 2013 i henhold til 

udgår
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artikel 52, artikel 53, stk. 1, og artikel 68, 
stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 
73/2009, hvis medlemsstaten ikke har 
besluttet at anvende frivillig koblet støtte i 
henhold til afsnit IV i denne forordning 
på de relevante sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1078
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af forhøjelsen kan en 
medlemsstat også tage hensyn til støtte, der 
ydes i kalenderåret 2013 i henhold til 
artikel 52, artikel 53, stk. 1, og artikel 68, 
stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 
73/2009, hvis medlemsstaten ikke har 
besluttet at anvende frivillig koblet støtte i 
henhold til afsnit IV i denne forordning på 
de relevante sektorer.

Ved beregningen af forhøjelsen kan en 
medlemsstat også tage hensyn til støtte, der 
ydes i kalenderåret 2013 i henhold til 
artikel 52, artikel 53, stk. 1, og artikel 68, 
stk. 1, litra b), og i kalenderåret 2010 i 
henhold til artikel 132 i forordning (EF) 
nr. 73/2009, hvis medlemsstaten ikke har 
besluttet at anvende frivillig koblet støtte i 
henhold til afsnit IV i denne forordning på 
de relevante sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1079
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af forhøjelsen kan en 
medlemsstat også tage hensyn til støtte, der 
ydes i kalenderåret 2013 i henhold til 
artikel 52, artikel 53, stk. 1, og artikel 68, 
stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 
73/2009, hvis medlemsstaten ikke har 

Ved beregningen af forhøjelsen kan en 
medlemsstat også tage hensyn til støtte, der 
ydes i kalenderåret 2013 i henhold til 
artikel 52, artikel 53, stk. 1, og artikel 68, 
stk. 1, litra b), og i kalenderåret 2010 i 
henhold til artikel 132 i forordning (EF) 
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besluttet at anvende frivillig koblet støtte i 
henhold til afsnit IV i denne forordning på 
de relevante sektorer.

nr. 73/2009, hvis medlemsstaten ikke har 
besluttet at anvende frivillig koblet støtte i 
henhold til afsnit IV i denne forordning på 
de relevante sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 1080
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved "en landbruger, der anses for at eje 
betalingsrettigheder", forstås i første 
afsnit en landbruger, der ejer 
betalingsrettigheder den 31. december 
2013, og som har fået tildelt eller endeligt 
overdraget betalingsrettigheder inden 
denne dato.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1081
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Algirdas Saudargas, Tunne Kelam, Inese Vaidere, 
Kristiina Ojuland

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af værdien af 
rettighederne kan medlemsstater, der har 
anvendt den generelle 
arealbetalingsordning ved beregningen af 
den i stk.  3 omhandlede forhøjelse, tage 
hensyn til den samlede værdi pr. hektar 
under den generelle 
arealbetalingsordning, separate betalinger 
(2011) eller (2012) eller (2013), særlig 
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støtte i henhold til artikel 68, stk. 1, litra 
b) og/eller artikel 68, stk. 1, litra c), tildelt 
deres landbrugere i (2012) eller (2013) og
supplerende nationale direkte betalinger 
(2010) eller (2013), eller de kan fastsætte 
forskellige enhedsværdier for 
betalingsrettigheder for hektar agerjord, 
græsarealer og ekstensive græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1082
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af værdien af 
rettighederne kan medlemsstater, der har 
anvendt den generelle 
arealbetalingsordning ved beregningen af 
den i stk.  3 omhandlede forhøjelse, tage 
hensyn til den samlede værdi pr. hektar 
under den generelle 
arealbetalingsordning, separate betalinger 
(2011) eller (2012) eller (2013), særlig 
støtte i henhold til artikel 68, stk. 1, litra 
b) og/eller artikel 68, stk. 1, litra c), tildelt 
deres landbrugere i (2012) eller (2013) og 
supplerende nationale direkte betalinger 
(2010) eller (2013), eller de kan fastsætte 
forskellige enhedsværdier for 
betalingsrettigheder for hektar agerjord, 
græsarealer og ekstensive græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1083
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 – afsnit 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved beregningen af værdien af 
rettighederne kan medlemsstater, der har 
anvendt den generelle 
arealbetalingsordning ved beregningen af 
den i stk.  3 nævnte forhøjelse, tage 
hensyn til den samlede værdi pr. hektar 
under den generelle 
arealbetalingsordning, separate 
betalinger, særlig støtte i henhold til 
artikel 68, stk. 1, litra c), tildelt deres 
landbrugere i (2012) eller (2013) og 
supplerende nationale direkte betalinger 
(2010) eller (2013).

Or. en

Ændringsforslag 1084
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada, Mariya Gabriel, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Medlemsstater, der har anvendt den 
generelle arealbetalingsordning, og som 
udnytter muligheden i stk. 2, anvender en 
del af det loft, der er tilbage efter 
anvendelsen af det pågældende stykke, til 
på grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier at forhøje 
værdien af betalingsrettigheder tildelt 
landbrugere, der i 2012 modtog 
supplerende nationale direkte betalinger 
eller separate betalinger. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater, der anvender den generelle arealbetalingsordning, bør også have mulighed 
for at fastsætte forskellige betalingsværdier for forskellige landbrugere i lighed med 
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medlemsstater, der anvender den traditionelle enkeltbetalingsordning.

Ændringsforslag 1085
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. I modstrid med artikel 22, stk. 3, kan 
medlemsstaterne beslutte at justere den i 
den pågældende artikel nævnte beregning 
uden at tage hensyn til de særlige 
rettigheder, landbrugerne var i besiddelse 
af den 31. december 2013. Medlemsstater, 
der henholder sig til artikel 22, stk. 3a, 
kan også forhøje enhedsværdien af 
betalingsrettighederne for landbrugere, 
der har aktiveret særlige rettigheder i 
2013. Forhøjelsen kan højst andrage et 
beløb svarende til den grundbetaling, 
landbrugeren har modtaget på grundlag 
af særlige betalingsrettigheder i 2013. 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter regler for det 
disponible maksimumbeløb efter 
anvendelse af artikel 22, stk. 2, hvis en 
medlemsstat anvender både artikel 22, stk. 
3, og artikel 22, stk. 3a, forhøjelsen af 
enhedsværdien af betalingsrettighederne, 
overførsler og de aktiviteter, landbrugeren 
som et minimum skal præstere for at 
modtage den forhøjede værdi af 
betalingsrettighederne i henhold til denne 
artikel 22, stk. 3a. Artikel 22, stk. 5 og 6, 
finder tilsvarende anvendelse på artikel 
22, stk. 3a.

Or. en

Ændringsforslag 1086
Milan Zver
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) mulighed for differentiering efter 
arealernes udnyttelse

Or. sl

Ændringsforslag 1087
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Medlemsstater, der i 
overensstemmelse med artikel 18, stk. 1 og 
2, har besluttet at bevare deres 
eksisterende betalingsrettigheder, kan 
beslutte at beregne værdien af en 
landbrugers betalingsrettigheder som en 
ensartet værdi pr. betalingsrettighed eller 
ved at tilpasse værdien af de eksisterende 
betalingsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

De medlemsstater, der anvender en regional model og beslutter at bevare deres eksisterende 
betalingsrettigheder, bør også have mulighed for at gå over til den faste sats i 
overensstemmelse med deres tidligere afgørelser. 

Ændringsforslag 1088
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 5. Niveauet for den direkte støtte pr. 
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betalingsrettigheder i en medlemsstat 
eller, ved anvendelse af artikel 20, den 
berørte region have ensartet enhedsværdi.

hektar i en medlemsstat bør gradvis 
harmoniseres ved anvendelse af de samme 
mekanismer, som blev anvendt til at skabe 
konvergens mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne vil på den måde kunne nyde godt af en længere tilpasningsperiode.

Ændringsforslag 1089
Mairead McGuinness, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 kan alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. en

Ændringsforslag 1090
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 kan alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat kunne bestemme støtten pr. hektar og i den forbindelse tage 
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hensyn til de forskellige former for landbrug.

Ændringsforslag 1091
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Fra et ansøgningsår fastsat af 
medlemsstaten og godkendt af 
Kommissionen skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region være justeret hen imod en mere
ensartet enhedsværdi under nøje 
hensyntagen til konsekvenserne i de 
enkelte medlemsstater og nødvendigheden 
af at undgå for stor forvridning af 
landbrugets produktionskapacitet i 
medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 1092
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2021 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region:

a) have en ensartet enhedsværdi, jf. artikel 
22, stk. 1
b) have en enhedsværdi, der afviger fra 
den gennemsnitlige enhedsværdi med 
højst 50 %.
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Or. en

Ændringsforslag 1093
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2021 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have enten en ensartet enhedsværdi, 
jf. artikel 22, stk. 1, eller en værdi, der 
afviger fra den gennemsnitlige værdi, jf. 
artikel 22, stk. 1, med en bestemt 
procentdel. 

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have en vis manøvremargin for så vidt angår fastsættelse af tempo og 
sluttidspunkt for reformen. Formålet med dette ændringsforslag er at anvende den 
"tunnelmetode", der anvendes i forbindelse med konvergens mellem medlemsstaterne, på de 
direkte betalinger.

Ændringsforslag 1094
Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2021 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi. Uanset 
det foregående stykke skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller 
region, når artikel 22, stk. 1, andet afsnit, 
finder anvendelse, have ensartede 
enhedsværdier for agerjord, græsarealer 
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og permanente græsningsarealer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bevare muligheden for forskellige betalinger pr. hektar for agerjord og 
permanente græsarealer, som det er tilfældet i henhold til artikel 49 i Rådets forordning (EF) 
nr. 73/2009.

Ændringsforslag 1095
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2021 bør alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. en

Ændringsforslag 1096
George Lyon, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2021 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. en

Begrundelse

Hvis overgangen til en regional model skal krones med held, er det vigtigt, at landbrugerne 
får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres forretningsmetoder og aktiviteter til den nye situation, 
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hvad angår deres betalingsrettigheder, navnlig i tilfælde, hvor der skal ske en omfattende 
omfordeling på tværs af sektorer og produktionsmodeller. Den femårsperiode, Kommissionen 
foreslår, er ikke tilstrækkelig lang på baggrund af de erfaringer, man har gjort i 
medlemsstater, hvor omstillingen allerede har fundet sted.

Ændringsforslag 1097
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat 
eller, ved anvendelse af artikel 20, den 
berørte region have ensartet enhedsværdi.

5. Medlemsstaterne skal afslutte 
harmoniseringen af 
betalingsrettighederne senest i 
ansøgningsåret 2022.

Or. it

Ændringsforslag 1098
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2023 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region være justeret til en minimumsværdi 
på 90 % af den gennemsnitlige værdi af 
betalingsrettigheder i den pågældende 
medlemsstat eller region.

Or. es

Begrundelse

Processen hen imod intern konvergens mellem støttemodtagere skal være mere begrænset og 
gradvis. Konvergensfristen bør derfor forlænges, således at medlemsstater og regioner ikke 
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skal anvende en fast regional sats fra 2019, men i stedet forpligtes til at nå et 
minimumskonvergensmål.

Ændringsforslag 1099
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Alle betalingsrettigheder i en 
medlemsstat eller, ved anvendelse af 
artikel 20, den berørte region skal have en 
ensartet enhedsværdi senest 10 år fra 
denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 1100
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2024 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. bg

Ændringsforslag 1101
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2024 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres en overgangsperiode på ti år for den faste sats for betalinger.

Ændringsforslag 1102
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2024 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. en

Ændringsforslag 1103
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2028 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Or. pt
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Ændringsforslag 1104
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20 den berørte 
region: a) have en ensartet enhedsværdi
eller b) ligge højst 40 % under den 
gennemsnitlige enhedsværdi, og for dem, 
hvis rettigheder ligger omkring 45 % 
under den gennemsnitlige enhedsværdi, 
skal der foretages gradvise forhøjelser, 
indtil de når op på den gennemsnitlige 
enhedsværdi.

Or. en

Ændringsforslag 1105
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20 den berørte 
region:
a) have en ensartet enhedsværdi

eller
b) kunne afvige fra den gennemsnitlige 
enhedsværdi med højst 40 %.

Or. it
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Ændringsforslag 1106
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20 den berørte 
region:
a) have en ensartet enhedsværdi eller

b) kunne afvige fra den gennemsnitlige 
enhedsværdi med højst 35 %.

Or. fr

Ændringsforslag 1107
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20 den berørte 
region: a) have en ensartet enhedsværdi
eller b) højst ligge 30 % under den 
gennemsnitlige enhedsværdi.

Or. en

Ændringsforslag 1108
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region bevæge sig hen imod en ensartet 
enhedsværdi med en maksimal tolereret 
forskel på to tredjedele af den 
gennemsnitlige værdi i den pågældende 
medlemsstat eller region.

Or. es

Begrundelse

Es necesario contemplar una transición lenta en una convergencia interna del valor de los 
derechos en una región y por ello se propone una convergencia acorde a la propuesta que la 
Comisión ha efectuado en el caso de la convergencia de importes entre Estados miembros.La 
convergencia interna entre perceptores debe ser más proporcional a la propuesta de 
convergencia entre países, es decir, más limitada y más progresiva. Por ello, se debe permitir 
que los EEMM no alcancen una tasa plana a nivel de región o estado miembro en 2019, sino 
que se lleguen, como mínimo, al nivel de convergencia “objetivo” establecido, todo ello con 
la necesaria  flexibilidad para aplicar los elementos que se acuerden.

Ændringsforslag 1109
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region være justeret til en minimumsværdi 
på 25 % af den gennemsnitlige værdi for 
betalingsrettigheder i den pågældende 
medlemsstat eller region.

Or. es

Begrundelse

Den interne konvergensproces mellem støttemodtagere bør i højere grad afspejle det 
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foreslåede niveau for konvergens landene imellem og bør derfor være mere begrænset og 
gradvis. Det bør derfor ikke være et krav, at medlemsstaterne skal anvende en fast sats pr. 
region eller medlemsstat fra 2019, men i stedet at de skal nå et minimumskonvergensmål, og 
de bør have den nødvendige frihed til at anvende de instrumenter, de anser for passende.

Ændringsforslag 1110
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region være justeret til en minimumsværdi 
på en procentdel af den gennemsnitlige 
værdi for betalingsrettigheder i den 
pågældende medlemsstat eller region 
fastsat af medlemsstaten.

Or. es

Begrundelse

Processen hen imod intern konvergens mellem støttemodtagere skal være mere begrænset og 
gradvis. Det bør derfor ikke være et krav, at medlemsstaterne skal anvende en fast sats pr. 
region eller medlemsstat fra 2019, men i stedet at de skal nå et minimumskonvergensmål.

Ændringsforslag 1111
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest ved udløbet af de finansielle 
overslag for ansøgningsåret 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.
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Or. en

Ændringsforslag 1112
George Lyon, Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Ved anvendelse af stk. 2, 3 og 5 kan 
medlemsstaterne, når 
betalingsrettighederne på bedriftsniveau 
reduceres, træffe foranstaltninger til at 
sikre, at niveauet for de aktiverede 
betalingsrettigheder ved udløbet af 
overgangsperioden højst ligger 70 % 
under niveauet i 2014.

Or. en

Begrundelse

Dette er et alternativ til ordførerens ændringsforslag 56. Denne form for 
korrektionsmekanisme bør kun kunne anvendes af medlemsstaterne til efter eget skøn at 
forebygge en overdreven omfordelingseffekt af omstillingen til en regional model i ekstreme 
tilfælde, hvor en landbruger ville miste70 % eller mere af sine betalingsrettigheder. 

Ændringsforslag 1113
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Ved anvendelse af stk. 2, 3 og 5 
træffer medlemsstaterne, når 
betalingsrettighederne på bedriftsniveau 
reduceres, foranstaltninger til at sikre, at 
niveauet for de aktiverede 
betalingsrettigheder i 2020 højst ligger 
30 % under niveauet i 2013.
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Or. en

Ændringsforslag 1114
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Ved anvendelsen af stk. 2, 3 og 5 kan 
medlemsstaterne, når 
betalingsrettighederne på bedriftsniveau 
reduceres, træffe foranstaltninger til at 
sikre, at niveauet for de aktiverede 
betalingsrettigheder i 2019 højst ligger 
30 % under niveauet i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 1115
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved anvendelsen af stk. 2, 3 og 5 kan 
medlemsstaterne, når midlerne til 
betalingsrettigheder på bedriftsniveau 
nedskæres, træffe foranstaltninger til at 
sikre, at niveauet for disse midler i 2019 
højst ligger 20 % under niveauet i 2014.

Or. es

Ændringsforslag 1116
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Ved anvendelsen af stk. 2, 3 og 5 kan 
medlemsstaterne, når 
betalingsrettighederne på bedriftsniveau 
reduceres, træffe foranstaltninger til at 
sikre, at niveauet for de 
betalingsrettigheder, der er aktiveret på et 
tidspunkt, der aftales med medlemsstaten, 
højst ligger 10 % under niveauet pr. 31. 
december 2013.

Or. en

Ændringsforslag 1117
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Senest fra ansøgningsår 2024 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat 
eller, ved anvendelse af artikel 20, den 
berørte region have en ensartet 
enhedsværdi.

Or. fr

Ændringsforslag 1118
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan efter objektive 
og ikke-diskriminerende kriterier indføre 
en ordning for vægtning af 
enhedsværdien for betalingsrettigheder 
afhængig af produktionsformen, navnlig 
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for at tage højde for forskelle i 
indkomsten pr. hektar mellem forskellige 
produktionsformer. 

Or. fr

Ændringsforslag 1119
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 
tilstræber medlemsstaterne i 
overensstemmelse med de generelle 
principper for EU-retten at tilnærme 
værdien af betalingsrettighederne på 
nationalt eller regionalt plan. Med henblik 
herpå fastsætter medlemsstaterne de 
foranstaltninger, der skal træffes inden den 
1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 kan
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten 
tilstræbe at tilnærme værdien af 
betalingsrettighederne på nationalt eller 
regionalt plan. Med henblik herpå kan
medlemsstaterne fastsætte de 
foranstaltninger, der skal træffes inden den 
1. august 2013. Disse foranstaltninger kan 
omfatte årlige gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal fortsat kunne bestemme støtten pr. hektar og i den forbindelse tage 
hensyn til de forskellige former for landbrug.

Ændringsforslag 1120
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
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medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Hvis der ikke 
eksisterede betalingsrettigheder den 31. 
december 2013, eller hvis værdien af de 
eksisterende betalingsrettigheder pr. 31. 
december 2013 er lavere end det nationale 
eller regionale gennemsnit i henhold til 
artikel 22, stk. 1, forhøjes værdien af disse 
rettigheder, dog højst til 100 hektar og til 
det beløb, der er disponibelt som resultat 
af nedskæringer i rettigheder, der pr. 31. 
december 2013 havde større værdi end det 
nationale eller regionale gennemsnit i 
henhold til artikel 22, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Konvergens hen imod en fælles enhedsværdi i 2019 kan skabe alt for store omvæltninger i 
visse tilfælde. Medlemsstaterne bør derfor have tilstrækkelig frihed med hensyn til tempoet for 
konvergensen for at undgå at true en medlemsstats mest produktive landbrugere på deres 
eksistens.

Ændringsforslag 1121
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 

6. Ved anvendelsen af stk. 2, 3 og 5 
tilstræber medlemsstaterne i 
overensstemmelse med de generelle 
principper for EU-retten at tilnærme 
værdien af betalingsrettighederne på 
nationalt eller regionalt plan under 
hensyntagen til den i artikel 22, stk. 5, 
omhandlede procentsats. Med henblik 
herpå fastsætter medlemsstaterne 
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betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

procentsatserne og de foranstaltninger, der 
skal træffes inden den 1. august 2013. 
Disse foranstaltninger omfatter årlige 
ændringer af betalingsrettighederne  
Procentsatser og etaper fastsættes i 
overensstemmelse med objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som kan omfatte 
arbejdsintensiteten.

Or. fr

Begrundelse

Situationen er vidt forskellig i de forskellige medlemsstater. Medlemsstaterne bør have 
tilstrækkelig frihed til at fastsætte tempo og sluttidspunkt for reformen. De bør også have 
mulighed for at begrænse landbrugernes tab. Da arbejdsintensiteten i en bedrift er en vigtig 
faktor i denne henseende, bør den tages med i betragtning, når disse valg træffes.

Ændringsforslag 1122
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

6. Ved anvendelsen af stk. 2, 3 og 5 
tilstræber medlemsstaterne i 
overensstemmelse med de generelle 
principper for EU-retten at tilnærme 
værdien af betalingsrettighederne på 
nationalt eller regionalt plan under 
hensyntagen til den i artikel 22, stk. 5, 
omhandlede procentsats, hvis den finder 
anvendelse. Med henblik herpå fastsætter 
medlemsstaterne de foranstaltninger, der 
skal træffes inden den 1. august 2013. 
Disse foranstaltninger omfatter årlige 
gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 1123
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 31. oktober 2013. Disse 
foranstaltninger omfatter årlige gradvise 
ændringer af betalingsrettighederne i 
overensstemmelse med objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. es

Begrundelse

I betragtning af den tid, det tager at få godkendt Kommissionens forordninger, ville det for 
Spaniens vedkommende være umuligt i praksis at underrette Kommissionen om de 
foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre den nye støttemodel, inden den 1. august 
2013.  Vi foreslår, at fristen udsættes til den 31. december 2013.

Ændringsforslag 1124
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
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den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

den 31. december 2013. Disse 
foranstaltninger omfatter årlige gradvise 
ændringer af betalingsrettighederne i 
overensstemmelse med objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. es

Ændringsforslag 1125
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
betalingsrettighederne i overensstemmelse 
med objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

6. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 tilstræber 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper for EU-retten at 
tilnærme værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan. Med 
henblik herpå fastsætter medlemsstaterne 
de foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 31. december 2013. Disse 
foranstaltninger omfatter årlige gradvise 
ændringer af betalingsrettighederne i 
overensstemmelse med objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

Or. es

Begrundelse

Denne frist kan ikke overholdes i betragtning af, hvor lang tid det vil tage at behandle dette 
forslag.

Ændringsforslag 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med de objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier i artikel 20 
kan medlemsstater eller regioner med 
mindre kvæg-, fåre- eller gedebedrifter 
anvende den koblede støtte, der er 
omhandlet i afsnit IV, på disse sektorer. 
Kommissionen skal i så tilfælde have en 
tilfredsstillende begrundelse, hvorefter det 
procentuelle nationale loft for midler, som 
medlemsstaterne må anvende til koblet 
støtte, kan forhøjes, forudsat at 
bestemmelserne i artikel 39, stk. 3, er 
opfyldt.

Or. es

Begrundelse

Med hensyn til kvæg-, fåre- og gedesektoren skal det være helt klart for EU-institutionerne, at 
vi i bund og grund betragter forslaget til en ny fælles landbrugspolitik som et 
landbrugsforslag, og at der ikke er taget højde for husdyrsektorer, der skal have støtte indtil 
2013. Disse sektorer er ikke blevet behandlet på en fair og forholdsmæssig måde, og der bør 
derfor findes en alternativ løsning, så de ikke udelukkes. 

Ændringsforslag 1127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår udviklingen i 
konvergensprocessen har 
medlemsstaterne indtil den 1. august 2016 
til at revidere 
konvergensforanstaltningerne med 
virkning fra den 1. januar i det år, der 
følger revisionsprocessen.

Or. es
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Ændringsforslag 1128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår udviklingen i 
konvergensprocessen har 
medlemsstaterne indtil den 1. august 2016 
til at revidere 
konvergensforanstaltningerne med 
virkning fra den 1. januar i det år, der 
følger revisionsprocessen.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på en foreløbig revision af konvergensforanstaltningerne 
med henblik på at foretage de nødvendige ændringer.

Ændringsforslag 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår udviklingen i 
konvergensprocessen har 
medlemsstaterne indtil den 1. august 2016 
til at revidere 
konvergensforanstaltningerne med 
virkning fra den 1. januar i det år, der 
følger revisionsprocessen.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager sigte på at kontrollere resultaterne og foretage de nødvendige 
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korrektioner for at nå de erklærede mål. 

Ændringsforslag 1130
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 22 A (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
Konvergens medlemsstaterne imellem 

med hensyn til værdien af 
betalingsrettigheder

1. Ved udløbet af den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020 skal den direkte støtte 
fordeles retfærdigt i hele Unionen, så der 
opnås fuld konvergens mellem 
medlemsstaterne med hensyn til direkte 
indkomststøtte til landbrugere.
2. Hvad angår konvergensmålet i stk. 1 
skal Kommissionen senest ved udgangen 
af 2012 forelægge et forslag til en metode 
og en tidsplan for gennemførelsen heraf. 
Forslaget skal indeholde midlertidige 
konvergensmål for betalinger pr. hektar 
med henblik på at opnå fuld konvergens 
på ovennævnte tidspunkt. 
3. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
konvergens skal finansieres proportionelt 
af alle medlemsstater, hvis direkte 
betalinger ligger over EU-gennemsnittet.
4. Uanset at der i henhold til stk. 1 skal 
opnås konvergens, skal der tages behørigt 
hensyn til forskelle med hensyn til 
lønniveau og produktionsomkostninger i 
medlemsstaterne. Kommissionen skal tage 
højde for disse forskelle i de i stk. 2 
omhandlede forslag.

Or. pt
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Ændringsforslag 1131
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
Generel arealbetalingsordning

1. Uanset kapitel 1 kan medlemsstater, der 
pr. 31. december 2013 anvender den i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009 
omhandlede generelle 
arealbetalingsordning, tildele landbrugere 
støtte i henhold til dette kapitel.
2. Den generelle arealbetaling ydes én 
gang om året. Den beregnes ved, at hver 
berørt medlemsstats årlige nationale loft 
fastsat i henhold til artikel 28b, divideres 
med dens landbrugsareal fastsat i henhold 
til artikel 28d.
3. Hvis de berørte medlemsstater agter at 
ophøre med at anvende den generelle 
arealbetalingsordning, underretter de 
Kommissionen inden den 1. august i det 
sidste år, hvor ordningen anvendes. Når 
den generelle arealbetalingsordning er 
ophørt, finder grundbetalingsordningen 
anvendelse i overensstemmelse med de 
relevante EU-bestemmelser og -love. 

Or. en

Ændringsforslag 1132
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
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1. Medlemsstater, der anvender den 
regionale model i henhold til forordning 
(EF) nr. 73/2009, kan yde landbrugerne 
kompensation på årsbasis for afskaffelsen 
af tilskuddet på 5 000 EUR i 
gradueringsordningen. Endvidere kan det 
pågældende beløb forhøjes yderligere for 
små og mellemstore bedrifter.
2. For at finansiere det i stk. 1 
omhandlede supplerende beløb kan 
medlemsstaterne indtil den 1. august (xx) 
beslutte at bruge op til 5 % af det i bilag II 
omhandlede nationale loft. Støtten til små 
bedrifter (afsnit V) og det supplerende 
beløb, der er omhandlet i denne artikel, 
må tilsammen ikke overstige 10 % af 
medlemsstaternes nationale loft.

Or. de

Ændringsforslag 1133
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
1. Uanset artikel 22 kan medlemsstaterne 
tilpasse værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan, således 
at enhedsværdien nærmer sig, men ikke 
helt når op på en ensartet værdi på 
nationalt eller regionalt plan i 
ansøgningsåret 2019. Den anvendte 
konvergensmetode skal i det mindste 
tilpasse rettighedsværdierne under 90 % 
af gennemsnittet ved at reducere 
forskellen mellem deres oprindelige 
niveau som omhandlet i nedenstående stk. 
3 og dette niveau med en tredjedel. Denne 
konvergens skal finansieres ved en 
reduktion af rettighedsværdier, der ligger 
over det nationale eller regionale 
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gennemsnit.
2. Ved anvendelsen af stk. 1 fastsætter 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper i EU-retten de 
foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
værdien af betalingsrettighederne efter 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.
Foranstaltningerne i første afsnit 
anmeldes til Kommissionen inden den 
dato i samme afsnit nævnte dato.
3. Medlemsstater, der anvender stk. 1, 
skal beregne den oprindelige samlede 
værdi af betalingsrettighederne for den 
enkelte landbruger under hensyntagen til 
summen af de betalingsrettigheder, 
herunder særlige rettigheder, 
landbrugeren var i besiddelse af den 31. 
december 2013 under den eksisterende 
enkeltbetalingsordning i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Summen af 
betalingsrettigheder tildelt en landbruger 
reduceres med den procentuelle forskel 
mellem det nationale loft i bilag VIII i 
forordning (EF) nr. 73/2009 og det 
nationale loft fastsat i henhold til artikel 
19 og 20 efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1. 
Enhedsværdien af en landbrugers 
betalingsrettigheder beregnes ved at 
dividere den samlede værdi fastlagt i 
henhold til denne artikel med antallet af 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

For at mildne virkningerne af forslaget om konvergens på en fast sats inden 2019 foreslås en 
ændring, der muliggør en delvis konvergens.   I stk. 1 foreslås en tilnærmelse.  I stk. 2 foreslås 
etaper og tidsplan.  Stk. 3 drejer sig om beregning af de oprindelige betalingsrettigheder i 
2014 og knytter dem til værdierne ved udgangen af 2013, tilpasset reduktionen i det årlige loft 
og eventuelle arealændringer.
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Ændringsforslag 1134
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
1. Uanset artikel 22 kan medlemsstaterne 
tilpasse værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan, således 
at enhedsværdien nærmer sig, men ikke 
helt når op på en ensartet værdi på 
nationalt eller regionalt plan i 
ansøgningsåret 2019.
2. Ved anvendelsen af stk. 1 fastsætter 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper i EU-retten de 
foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
værdien af betalingsrettighederne efter 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.
3. Medlemsstater, der anvender stk. 1, 
skal beregne den oprindelige samlede 
værdi af betalingsrettighederne for den 
enkelte landbruger under hensyntagen til 
summen af de betalingsrettigheder, 
herunder særlige rettigheder, 
landbrugeren var i besiddelse af den 31. 
december 2013 under den eksisterende 
enkeltbetalingsordning i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Summen af 
betalingsrettigheder tildelt en landbruger 
reduceres med den procentuelle forskel 
mellem det nationale loft i bilag VIII i 
forordning (EF) nr. 73/2009 og det 
nationale loft fastsat i henhold til artikel 
19 og 20 efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1. 
Enhedsværdien af en landbrugers 
betalingsrettigheder beregnes ved at 
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dividere den samlede værdi fastlagt i 
henhold til denne artikel med antallet af 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
artikel 21, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

I medlemsstater, der fortsat benytter de traditionelle referenceværdier, og hvor der er mange 
forskellige former for landbrug, kan omfordelingen af midler mellem modtagere og sektorer –
som resulterer af en ny støttemodel – få store konsekvenser for bedrifternes økonomiske 
levedygtighed. Vi mener derfor, at processen hen imod intern konvergens mellem 
støttemodtagere skal være mere begrænset og gradvis.

Ændringsforslag 1135
Paolo De Castro, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, 
Phil Prendergast, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a
1. Uanset bestemmelserne i artikel 22 kan 
medlemsstaterne vælge en delvis 
konvergens med det mål gradvis at 
tilnærme værdien af 
betalingsrettighederne til den ensartede 
enhedsværdi, der er fastsat på nationalt 
eller regionalt plan, som omhandlet i 
artikel 22, stk. 5. 
2. Medlemsstater, der udnytter 
muligheden i stk. 1, skal fastsætte en 
gradvis kompensation for værdien af de 
forskellige betalingsrettigheder, herunder 
særlige rettigheder, landbrugerne var i 
besiddelse af i 2013, efter objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier, med 
proportionel fordeling af tab og gevinster 
mellem landbrugere, der er i besiddelse af 
betalingsrettigheder, baseret på værdien 
af betalingsrettighederne.
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3. Medlemsstater, der udnytter 
muligheden i stk. 1, skal fastlægge en 
"national plan for konvergens mellem 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen", hvori de 
fastlægger kriterier for den årlige 
kompensation for værdien af 
betalingsrettigheder. Den nationale 
konvergensplan kan fastsætte et årligt loft 
for betalingsrettigheder. De opnåede 
besparelser skal anvendes til at 
fremskynde konvergensprocessen for 
betalingsrettigheder med en værdi, der 
ligger under den ensartede enhedsværdi 
som omhandlet i artikel 22, stk. 5.
4. De finansielle midler, der anvendes i 
konvergensprocessen, skal udgøre mindst 
40 % af det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 
efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1136
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 b
Loftet for den generelle 
arealbetalingsordning

1. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det årlige 
nationale loft for den generelle 
arealbetalingsordning ved at trække de 
årlige beløb, der fastsættes i henhold til 
artikel 33, 35, 37 og 39, fra det årlige 
nationale loft fastsat i henhold til bilag II. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
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56, stk. 2.
2. Summen af betalinger under den 
generelle arealbetalingsordning skal for 
hver enkelt medlemsstat hvert år svare til 
det respektive nationale loft, der fastsættes 
af Kommissionen i henhold til stk. 1.
3. Hvis det loft, som Kommissionen har 
fastsat i henhold til stk. 1, ændres i 
forhold til det foregående år, eller hvis 
den generelle arealbetalingsordning i et 
år overskrider det loft, som Kommissionen 
har fastsat i henhold til stk. 1, foretager 
medlemsstaten en lineær nedsættelse eller 
forhøjelse af det nationale beløb pr. 
hektar i den pågældende medlemsstat for 
at sikre overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1137
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 22 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 c
Areal omfattet af den generelle 

arealbetalingsordning
1. Det landbrugsareal i en medlemsstat, 
der er omfattet af den generelle 
arealbetalingsordning, er det udnyttede 
landbrugsareal.
2. I dette kapitel forstås ved "udnyttet 
landbrugsareal" det samlede areal 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2 og 3.
3. Medmindre der er tale om force 
majeure eller usædvanlige 
omstændigheder, skal de i stk. 2 
omhandlede støtteberettigede hektar være 
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til landbrugerens rådighed på en dato 
fastsat af medlemsstaten, som ikke må 
ligge senere end den dato, som den 
pågældende medlemsstat har fastsat for 
ændring af støtteansøgningen, jf. 
artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
[…] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 1138
Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 22 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 d
Intern konvergens

1. Uanset artikel 22 kan medlemsstaterne 
tilpasse værdien af betalingsrettighederne 
på nationalt eller regionalt plan, således 
at enhedsværdien nærmer sig, men ikke 
helt når op på en ensartet værdi på 
nationalt eller regionalt plan i 
ansøgningsåret 2019. Den anvendte 
konvergensmetode skal som minimum 
tilpasse rettighedsværdierne under 90 % 
af den gennemsnitlige værdi ved at 
reducere forskellen mellem deres 
oprindelige niveau som omhandlet i 
nedenstående stk. 3 og dette niveau med 
en tredjedel. Denne konvergens skal 
finansieres ved en reduktion af 
rettighedsværdier, der ligger over det 
nationale eller regionale gennemsnit.
2. Ved anvendelsen af stk. 1 fastsætter 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
de generelle principper i EU-retten de 
foranstaltninger, der skal træffes inden 
den 1. august 2013. Disse foranstaltninger 
omfatter årlige gradvise ændringer af 
værdien af betalingsrettighederne efter 
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objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.
Foranstaltningerne i første afsnit 
anmeldes til Kommissionen inden den 
dato i samme afsnit nævnte dato.
3. Medlemsstater, der anvender stk. 1, 
skal beregne den oprindelige samlede 
værdi af betalingsrettighederne for den 
enkelte landbruger under hensyntagen til 
summen af de betalingsrettigheder, 
herunder særlige rettigheder, 
landbrugeren var i besiddelse af den 31. 
december 2013 under den eksisterende 
enkeltbetalingsordning i henhold til 
forordning (EF) nr. 73/2009. Summen af 
betalingsrettigheder tildelt en landbruger 
reduceres med den procentuelle forskel 
mellem det nationale loft i bilag VIII i 
forordning (EF) nr. 73/2009 og det 
nationale loft fastsat i henhold til artikel 
19 og 20 efter anvendelse af den lineære 
nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1. 
Enhedsværdien af en landbrugers 
betalingsrettigheder beregnes ved at 
dividere den samlede værdi fastlagt i 
henhold til denne artikel med antallet af 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
artikel 22, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1139
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 

1. Hver medlemsstat kan på nationalt eller 
regionalt plan oprette en national reserve.  
I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
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for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 1140
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

1. Hver medlemsstat kan på nationalt eller 
regionalt plan oprette en national reserve.  
I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 1141
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen kan
medlemsstaterne til det formål foretage en 
lineær procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
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for at oprette den nationale reserve.
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

for at oprette den nationale reserve.
Medlemsstaterne kan efter eget skøn 
anvende en alternativ mekanisme i stedet 
for en lineær nedsættelse, hvor det er 
berettiget.

Or. en

Ændringsforslag 1142
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne opretter 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve i overensstemmelse med objektive 
kriterier og på en måde, så der sikres 
ligebehandling af landbrugerne, og så 
markeds- og konkurrenceforvridning 
undgås.

3. Medlemsstaterne opretter 
grundbetalingsrettigheder og de i kapitel 
2, artikel 29, 30, 31 og 32 i denne 
forordning omhandlede betalinger fra den 
nationale reserve i overensstemmelse med 
objektive kriterier og på en måde, så der 
sikres ligebehandling af landbrugerne, og 
så markeds- og konkurrenceforvridning 
undgås.

Or. en

Ændringsforslag 1143
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen og de i kapitel 2, 
artikel 29, 30, 31 og 32 i denne forordning 
omhandlede betalinger foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
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for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 1144
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve.
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve.
Medlemsstaterne fastsætter, hvis det er 
relevant, niveauet for den nedsættelse, der 
skal foretages i 2014, og kan om 
nødvendigt foretage yderligere 
nedsættelser i de efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Niveauet for den nedsættelse, der skal foretages i den nationale reserve, bør fastsættes af 
medlemsstaterne og regionerne.

Ændringsforslag 1145
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Medlemsstaterne fastsætter niveauet for 
den nedsættelse, der skal foretages i 2014, 
og kan om nødvendigt foretage yderligere 
nedsættelser i de efterfølgende år.

Or. en

Begrundelse

Nedsættelsen af den nationale reserve bør følge behovet snarere end begrænses til en 
arbitrær procentdel, og der bør også træffes foranstaltninger med henblik på at dække 
behovet i de efterfølgende år.

Ændringsforslag 1146
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 %
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. I 2014 
må nedsættelsen ikke overstige 5 %
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene i stk. 4. Fra 
regnskabsåret 2015 kan medlemsstaterne 
hvert år fastsætte loftet for nedskæringen 
på grundlag af tildelingsbehovene.

Or. en
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Ændringsforslag 1147
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 artikel 4.

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. I 2014 
må nedsættelsen ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene i stk. 4. I de 
efterfølgende år kan medlemsstaterne 
hvert år fastsætte loftet for nedskæringen 
på grundlag af tildelingsbehovene.

Or. bg

Ændringsforslag 1148
George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve i det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen.  Til det formål 
foretager medlemsstaterne en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve.  I 2014 
må nedsættelsen ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene i stk. 4. I de 
efterfølgende år kan medlemsstaterne 
hvert år fastsætte loftet nedskæringen på 
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grundlag af tildelingsbehovene.

Or. en

Begrundelse

Med overgangen til en regional model bliver der ikke nødvendigvis behov for den nationale 
reserve efter det første gennemførelsesår. Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge 
den procentsats, der passer bedst til deres behov, herunder en 0-sats, hvis der ikke er noget 
behov.

Ændringsforslag 1149
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

1. Hver medlemsstat eller, ved anvendelse 
af artikel 6, stk. 2a, hver region opretter en 
national reserve.  I det første år for 
anvendelsen af grundbetalingsordningen 
foretager medlemsstaterne til det formål en 
lineær procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 %
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i stk. 4.
Medlemsstaterne eller regionerne 
foretager hvert år en lineær nedsættelse 
af loftet for grundbetalingsordningen på 
nationalt eller regionalt plan for at 
finansiere den nationale reserve.  
Medlemsstaten eller regionen kan 
fastsætte niveauet for den årlige 
nedsættelse. 

Or. en

Ændringsforslag 1150
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i artikel 4.

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve. I det første år for anvendelsen af 
grundbetalingsordningen foretager 
medlemsstaterne til det formål en lineær 
procentuel nedsættelse af loftet for 
grundbetalingsordningen på nationalt plan 
for at oprette den nationale reserve. 
Nedsættelsen må ikke overstige 3 % 
undtagen om nødvendigt for at dække 
tildelingsbehovene for 2014 i stk. 5, litra
aa).

Or. en

Ændringsforslag 1151
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan forhøje de i 
artikel 33, stk. 1, omhandlede nationale 
lofter for at prioritere udvalgte modtagere 
på nationalt plan på grundlag af 
definitionen på aktive landbrugere og på 
grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier og afgrødernes 
sociale, økonomiske, miljømæssige og 
landskabsmæssige betydning. Denne 
beslutning skal indberettes til 
Kommissionen inden den 1. august 2013.

Or. it

Ændringsforslag 1152
Alyn Smith
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

udgår

I første afsnit forstås ved "unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over 
en juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye 
landbrugsaktivitet. For en juridisk person 
gælder, at de(n) fysiske person(er), der 
kontrollerer den juridiske person, ikke må 
have udøvet landbrugsaktivitet i eget navn 
og for egen risiko og ikke må have haft 
kontrol over en juridisk person, der 
udøver en landbrugsaktivitet, i fem år 
forud for den juridiske persons indledning 
af landbrugsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 1153
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

udgår

I første afsnit forstås ved "unge 
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landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over 
en juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye 
landbrugsaktivitet. For en juridisk person 
gælder, at de(n) fysiske person(er), der 
kontrollerer den juridiske person, ikke må 
have udøvet landbrugsaktivitet i eget navn 
og for egen risiko og ikke må have haft 
kontrol over en juridisk person, der 
udøver en landbrugsaktivitet, i fem år 
forud for den juridiske persons indledning 
af landbrugsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 1154
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

udgår

I første afsnit forstås ved "unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over 
en juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye 
landbrugsaktivitet. For en juridisk person 
gælder, at de(n) fysiske person(er), der 
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kontrollerer den juridiske person, ikke må 
have udøvet landbrugsaktivitet i eget navn 
og for egen risiko og ikke må have haft 
kontrol over en juridisk person, der 
udøver en landbrugsaktivitet, i fem år 
forud for den juridiske persons indledning 
af landbrugsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 1155
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

udgår

I første afsnit forstås ved "unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over 
en juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for
indledningen af den nye 
landbrugsaktivitet. For en juridisk person 
gælder, at de(n) fysiske person(er), der 
kontrollerer den juridiske person, ikke må 
have udøvet landbrugsaktivitet i eget navn 
og for egen risiko og ikke må have haft 
kontrol over en juridisk person, der 
udøver en landbrugsaktivitet, i fem år 
forud for den juridiske persons indledning 
af landbrugsaktiviteten.

Or. en
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Ændringsforslag 1156
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

4. Medlemsstaterne kan på nationalt eller 
regionalt plan bruge den nationale reserve 
til at tildele betalingsrettigheder som en 
prioritet til unge landbrugere, der indleder 
en landbrugsaktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1157
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

4. Medlemsstaterne kan bruge den 
nationale reserve til at tildele 
betalingsrettigheder som en prioritet til 
nytilkomne og unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

Or. en

Begrundelse

Den nationale reserve bør ikke begrænses til unge landbrugere, men bør også kunne 
anvendes på nytilkomne inden for landbruget.

Ændringsforslag 1158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

4. Medlemsstaterne kan bruge den 
nationale reserve til at tildele 
betalingsrettigheder som en prioritet til 
unge landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet.

Or. en

Begrundelse

Søjle II-foranstaltninger i tilknytning til unge landbrugere udgør en mere effektiv form for 
støtte og en tilskyndelse for nytilkomne landbrugere, hvorfor gennemførelsen af søjle I-
foranstaltninger bør være frivillig for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1159
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele 
grundbetalingsrettigheder og de i kapitel 
2, artikel 29, 30, 31 og 32 i denne 
forordning omhandlede betalinger som en 
prioritet til unge og nytilkomne 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1160
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge og nye 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 1161
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge og nytilkomne 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1162
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
som en prioritet til nye landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

Or. fr
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Ændringsforslag 1163
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I første afsnit forstås ved "unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye landbrugsaktivitet. 
For en juridisk person gælder, at de(n) 
fysiske person(er), der kontrollerer den 
juridiske person, ikke må have udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko og ikke må have haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for den 
juridiske persons indledning af 
landbrugsaktiviteten.

I første afsnit forstås ved "unge eller nye
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye landbrugsaktivitet. 
For en juridisk person gælder, at de(n) 
fysiske person(er), der kontrollerer den 
juridiske person, ikke må have udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko og ikke må have haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for den 
juridiske persons indledning af 
landbrugsaktiviteten.

Or. fr

Ændringsforslag 1164
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I første afsnit forstås ved "unge 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over en 

I første afsnit forstås ved "unge og 
nytilkomne landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, hvor det er relevant, der 
ikke har udøvet landbrugsaktivitet i eget 
navn og for egen risiko, og som ikke har 
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juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye landbrugsaktivitet. 
For en juridisk person gælder, at de(n) 
fysiske person(er), der kontrollerer den 
juridiske person, ikke må have udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko og ikke må have haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for den 
juridiske persons indledning af 
landbrugsaktiviteten.

haft kontrol over en juridisk person, der 
udøver en landbrugsaktivitet, i fem år forud 
for indledningen af den nye 
landbrugsaktivitet. For en juridisk person 
gælder, at de(n) fysiske person(er), der 
kontrollerer den juridiske person, ikke må 
have udøvet landbrugsaktivitet i eget navn 
og for egen risiko og ikke må have haft 
kontrol over en juridisk person, der udøver 
en landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
den juridiske persons indledning af 
landbrugsaktiviteten.

Or. en

Ændringsforslag 1165
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I første afsnit forstås ved "unge
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet" fysiske eller juridiske 
personer, der opfylder betingelserne i 
artikel 36, stk. 2, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye landbrugsaktivitet. 
For en juridisk person gælder, at de(n) 
fysiske person(er), der kontrollerer den 
juridiske person, ikke må have udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko og ikke må have haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for den 
juridiske persons indledning af 
landbrugsaktiviteten.

I første afsnit forstås ved "nye landbrugere, 
der indleder en landbrugsaktivitet" fysiske 
eller juridiske personer, der opfylder 
betingelserne i artikel 36, stk. 2, der ikke 
har udøvet landbrugsaktivitet i eget navn 
og for egen risiko, og som ikke har haft 
kontrol over en juridisk person, der udøver 
en landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af den nye landbrugsaktivitet. 
For en juridisk person gælder, at de(n) 
fysiske person(er), der kontrollerer den 
juridiske person, ikke må have udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko og ikke må have haft kontrol over en 
juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for den 
juridiske persons indledning af 
landbrugsaktiviteten.

Or. fr
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Ændringsforslag 1166
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere 
objektive kriterier for nytilkomne 
landbrugere, jf. artikel 2, stk. 1, litra u), i 
forordning (EU) nr. [..] [RD], med 
henblik på opnåelse af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at den nationale reserve tildeles korrekt til unge landbrugere, der påbegynder 
deres landbrugsaktiviteter, er det nødvendigt at indføje visse objektive adgangskriterier som 
f.eks. uddannelsesmæssige kvalifikationer og eventuelt indkomstkrav. 

Ændringsforslag 1167
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Astrid 
Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere 
objektive kriterier for nytilkomne 
landbrugere, jf. artikel 2, stk. 1, litra u), i 
forordning (EU) nr. [..] [RD], med 
henblik på opnåelse af 
betalingsrettigheder fra den nationale 
reserve.

Or. en
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Ændringsforslag 1168
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan bruge den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder til 
aktive landbrugere, der ikke opfylder 
betingelserne i artikel 21, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1169
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan anvende den 
nationale reserve til:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 1170
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan anvende den 
nationale reserve til:

5. Medlemsstaterne kan anvende den 
nationale eller regionale reserve til:

Or. en
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Ændringsforslag 1171
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en 
form for offentlig intervention for at 
undgå, at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere for at undgå, at jorden 
opgives, og/eller for at kompensere for 
særlige ulemper for landbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 1172
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en 
form for offentlig intervention for at 
undgå, at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere for at undgå, at jorden 
opgives, og/eller for at kompensere for 
særlige ulemper for landbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 1173
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en 
form for offentlig intervention for at 
undgå, at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for
landbrugerne i disse områder

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere for at undgå, at jorden 
opgives, og/eller for at kompensere for 
særlige ulemper for landbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 1174
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en 
form for offentlig intervention for at 
undgå, at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere for at undgå, at jorden 
opgives, og/eller for at kompensere for 
særlige ulemper for landbrugerne

Or. en

Ændringsforslag 1175
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til a) at tildele betalingsrettigheder til 
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landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en 
form for offentlig intervention for at 
undgå, at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

landbrugere i nogle områder for at undgå, 
at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

Or. lv

Ændringsforslag 1176
James Nicholson, Julie Girling, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en 
form for offentlig intervention for at 
undgå, at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

a) at tildele betalingsrettigheder til 
nytilkomne landbrugere, der påbegynder 
deres landbrugsaktiviteter efter den 15. 
maj 2014. I stk. 5, litra a), nr.  i), forstås 
ved "nytilkomne landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet" 
landbrugere, der ikke har udøvet 
landbrugsaktivitet i eget navn og for egen 
risiko, og som ikke har haft kontrol over 
en juridisk person, der udøver en 
landbrugsaktivitet, i fem år forud for 
indledningen af de nye 
landbrugsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 1177
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
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omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en 
form for offentlig intervention for at 
undgå, at jorden opgives, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer for at undgå, at 
jorden opgives, og/eller for at kompensere 
for særlige ulemper for landbrugerne i 
disse områder

Or. fr

Ændringsforslag 1178
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en form 
for offentlig intervention for at undgå, at 
jorden opgives, og/eller for at kompensere 
for særlige ulemper for landbrugerne i 
disse områder

a) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer vedrørende en form 
for offentlig intervention, eller områder af 
særlig betydning for kulturarven eller 
landskabet (f.eks. traditionelle 
frugtplantager, der også har miljømæssig 
værdi) for at undgå, at jorden opgives, 
og/eller for at kompensere for særlige 
ulemper for landbrugerne i disse områder

Or. de

Ændringsforslag 1179
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der har påbegyndt deres 
landbrugsaktiviteter mindre end fem år 
før tildelingen



PE492.793v01-00 138/168 AM\907854DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 1180
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 1181
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 1182
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet
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Or. en

Ændringsforslag 1183
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til unge 
landbrugere og/eller landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 1184
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalinger til landbrugere, 
der indleder en landbrugsaktivitet

Or. en

Ændringsforslag 1185
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der indleder en 
landbrugsaktivitet
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Or. en

Ændringsforslag 1186
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere i områder, der er udlagt til 
dyrkning af traditionelle afgrøder, som er 
omfattet af særlige 
beskyttelsesprogrammer, der udelukker 
afgrødediversificering, foryngelse eller 
omstilling.

Or. it

Ændringsforslag 1187
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der i 2011 har opfyldt 
kravene til en aktiv landbruger i artikel 4, 
stk. 1, litra c), og artikel 9, men som ikke 
var i besiddelse af eller aktiverede 
betalingsrettigheder under den forrige 
enkeltbetalingsordning. Dette skal ske 
efter objektive kriterier og på en måde, 
der sikrer, at landbrugerne behandles 
lige, og at markeds- og 
konkurrenceforvridning undgås.

Or. en
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Ændringsforslag 1188
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der har forpagtet eller købt 
jord, som ikke er blevet anmeldt i henhold 
til artikel 26, stk. 1, i de foregående to år.

Or. en

Ændringsforslag 1189
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der har forpagtet eller købt 
jord, som ikke er blevet anmeldt i henhold 
til artikel 26, stk. 1, i de foregående to år

Or. en

Ændringsforslag 1190
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der befinder sig i en særlig 
situation

Or. en
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Ændringsforslag 1191
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der befinder sig i en særlig 
situation

Or. en

Ændringsforslag 1192
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Det første år, 
grundbetalingsordningen finder 
anvendelse, kan medlemsstater eller 
regioner anvende den nationale reserve til 
efter objektive kriterier og på en måde, 
der sikrer, at landbrugerne behandles 
lige, og at markeds- og 
konkurrenceforvridning undgås, at tildele 
betalingsrettigheder til aktive 
landbrugere, som befinder sig i en særlig 
situation som følge af overgangen til 
grundbetalingsordningen.

Or. en

Ændringsforslag 1193
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lineært at forhøje værdien af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen på nationalt eller 
regionalt plan, hvis den nationale reserve 
overstiger 3 % i et givet år, såfremt 
tilstrækkelige beløb fortsat er til rådighed 
for tildeling i henhold til denne artikels stk. 
4, litra a) og b), samt stk. 7.

b) lineært at forhøje værdien af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen på nationalt eller 
regionalt plan, såfremt tilstrækkelige beløb 
fortsat er til rådighed for tildeling i henhold 
til denne artikels stk. 4, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 1194
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lineært at forhøje værdien af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen på nationalt eller 
regionalt plan, hvis den nationale reserve 
overstiger 3 % i et givet år, såfremt 
tilstrækkelige beløb fortsat er til rådighed 
for tildeling i henhold til denne artikels stk. 
4, litra a) og b), samt stk. 7.

b) at forhøje værdien af 
betalingsrettigheder under 
grundbetalingsordningen på nationalt eller 
regionalt plan, hvis den nationale reserve 
overstiger 3 % i et givet år, såfremt 
tilstrækkelige beløb fortsat er til rådighed 
for tildeling i henhold til denne artikels stk. 
4, litra a) og b), samt stk. 7.

Or. en

Ændringsforslag 1195
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at dække de årlige behov i henhold til 
artikel 37, stk. 2, og artikel 51, stk. 1, eller 
at tilpasse værdien af 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningen på årsbasis. 
Den del af den nationale eller regionale 
reserve, der er omtalt i artikel 24, stk. 1a, 
kan kun anvendes til dette formål.

Or. en

Ændringsforslag 1196
Albert Deß, Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at dække de årlige behov i henhold til 
artikel 37, stk. 2, og artikel 51, stk. 1, på 
årsbasis tilpasse værdien af 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningen eller på årsbasis 
yde landbrugerne kompensation – som 
kan forhøjes med en supplerende betaling 
til ejere af små brug – for afskaffelsen af 
det i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
73/2009 omhandlede tilskud på 
5 000 EUR. Den del af den nationale 
reserve, der er oprettet i henhold til artikel 
24, stk. 1a, kan udelukkende til disse 
formål. 

Or. de

Ændringsforslag 1197
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at dække de årlige behov i henhold til 
artikel 37, stk. 2, og artikel 51, stk. 1, på 
årsbasis tilpasse værdien af 
betalingsrettighederne under 
grundbetalingsordningen eller på årsbasis 
yde landbrugerne kompensation – som 
kan forhøjes med en supplerende betaling 
til ejere af små brug – for afskaffelsen af 
det i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
73/2009 omhandlede tilskud på 
5 000 EUR.  Den del af den nationale 
reserve, der er oprettet i henhold til artikel 
24, stk. 1a, kan udelukkende til disse 
formål. 

Or. de

Ændringsforslag 1198
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
prioriteringen mellem de forskellige 
anvendelser af den nationale reserve.

Or. en

Ændringsforslag 1199
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
prioriteringen mellem de forskellige 
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anvendelser af den nationale reserve.

Or. en

Ændringsforslag 1200
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
prioriteringen mellem de forskellige 
anvendelser af den nationale reserve.

Or. en

Ændringsforslag 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 23– stk. 5 a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at tildele betalingsrettigheder til 
landbrugere, der har påbegyndt deres 
landbrugsaktiviteter efter 2011, og som er 
aktive inden for alle landbrugssektorer

Or. ro

Ændringsforslag 1202
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Ved anvendelsen af stk. 4, og stk. 5, 
litra a), fastsætter medlemsstaterne
værdien af de betalingsrettigheder, 
landbrugerne tildeles, på grundlag af den 
nationale eller regionale gennemsnitlige 
værdi af betalingsrettighederne i 
tildelingsåret.

6. Ved anvendelsen af stk. 5, litra aa) og 
a), skal værdien af de betalingsrettigheder, 
landbrugerne tildeles, for hvert af de 
relevante år svare til den enhedsværdi, der 
er omhandlet i artikel 22, stk. 1, eller, 
hvor det er relevant, i artikel 22, stk. 2, 
eller artikel 22, stk. 4a.

Or. en

Ændringsforslag 1203
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager en lineær 
nedsættelse af betalingsrettighederne, hvis 
deres nationale eller regionale reserve 
ikke giver tilstrækkelig dækning af de 
tilfælde, der er omhandlet i første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 1204
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7– afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager en lineær 
nedsættelse af betalingsrettighederne, hvis 
deres nationale eller regionale reserve 
ikke giver tilstrækkelig dækning af de 
tilfælde, der er omhandlet i første afsnit.

Or. en
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Ændringsforslag 1205
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 7 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når den nationale eller regionale reserve 
ikke giver tilstrækkelig dækning af de 
tilfælde, der er omhandlet i første afsnit, 
foretager medlemsstaterne en lineær 
nedsættelse af betalingsrettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 1206
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Den nationale reserve tilføres også 
midler, der stammer fra 
betalingsrettigheder, der ikke er aktiveret i 
en anmeldelse for det pågældende år i 
henhold til artikel 26, stk. 1, herunder 
betalinger i medfør af artikel 29, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Det bør være muligt at overføre ikke-aktiverede midler fra kapitel 2 "Betaling for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet", til den nationale reserve.

Ændringsforslag 1207
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i henhold til artikel 25 i to år, 
medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder

b) betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i henhold til artikel 25 i to på 
hinanden følgende år, medmindre der er 
tale om force majeure eller usædvanlige 
omstændigheder

Or. es

Begrundelse

Overensstemmelse med litra a).

Ændringsforslag 1208
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i henhold til artikel 25 i to år, 
medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder

b) betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i henhold til artikel 25 i to på 
hinanden følgende år, medmindre der er 
tale om force majeure eller usædvanlige 
omstændigheder

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen med litra a) tilføjes der med dette ændringsforslag en 
bestemmelse om, at der skal være tale om to på hinanden følgende år.

Ændringsforslag 1209
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i henhold til artikel 25 i to år, 
medmindre der er tale om force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder

b) betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i henhold til artikel 25 i to på 
hinanden følgende år, medmindre der er 
tale om force majeure eller usædvanlige 
omstændigheder

Or. es

Ændringsforslag 1210
Georgios Papastamkos, Mairead McGuinness, Sergio Paolo Francesco Silvestris, 
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) anvendelse af artikel 11

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 11, stk. 3a (nyt), ifølge hvilket beløb, der 
fremkommer ved nedskæring, også kan tilføres den nationale reserve.

Ændringsforslag 1211
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) midler, der hidrører fra 
betalingsrettigheder, der ikke er aktiveret i 
henhold til artikel 25, stk. 1, som er fastsat 
i henhold til artikel 37, stk. 1, og ikke 
anvendt til finansiering af betalinger til 
unge landbrugere eller fastsat i henhold



AM\907854DA.doc 151/168 PE492.793v01-00

DA

til artikel 39, stk. 5, og ikke anvendt til 
finansiering af den frivillige koblede støtte 
i det pågældende år.

Or. en

Begrundelse

Indføjes som artikel 24, stk. 1, litra e.

Ændringsforslag 1212
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) midler, der hidrører fra 
betalingsrettigheder, der ikke er aktiveret i 
henhold til artikel 25, stk. 1, som er fastsat 
i henhold til artikel 37, stk. 1, og ikke 
anvendt til finansiering af betalinger til 
unge landbrugere eller fastsat i henhold 
til artikel 39, stk. 5, og ikke anvendt til 
finansiering af den frivillige koblede støtte 
i det pågældende år.

Or. en

Ændringsforslag 1213
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den nationale reserve bør også tilføres 
midler, der hidrører fra 
betalingsrettigheder, der ikke er aktiveret i 
en anmeldelse for det pågældende år i 
henhold til artikel 26, stk. 1, herunder 
rettigheder i medfør af artikel 29, stk. 1.
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Or. de

Ændringsforslag 1214
James Nicholson

Forslag til forordning
Afsnit III – kapitel 1 – afdeling 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse af 
grundbetalingsordningen

Gennemførelse af 
enkeltbetalingsordningen

Or. en

Ændringsforslag 1215
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under grundbetalingsordningen 
ydes til landbrugere efter aktivering ved 
anmeldelse, jf. artikel 26, stk. 1, af en 
betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar 
i den medlemsstat, hvor den er blevet 
tildelt. Aktiverede betalingsrettigheder 
giver ret til årlig betaling af de beløb, der 
er fastsat deri, uden at det berører 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineær 
reduktion i overensstemmelse med 
artikel 7, artikel 37, stk. 2, og artikel 51, 
stk. 1, samt nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR].

1. Støtte under grundbetalingsordningen 
ydes til landbrugere efter aktivering ved 
anmeldelse, jf. artikel 26, stk. 1, af en 
betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar 
i den medlemsstat, hvor den er blevet 
tildelt. Aktiverede betalingsrettigheder 
giver ret til årlig betaling af de beløb, der 
er fastsat deri, uden at det berører 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineær reduktion i overensstemmelse med 
artikel 7, artikel 37, stk. 2, og artikel 51, 
stk. 1, samt nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR].

Or. en
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Ændringsforslag 1216
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under grundbetalingsordningen
ydes til landbrugere efter aktivering ved 
anmeldelse, jf. artikel 26, stk. 1, af en 
betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar 
i den medlemsstat, hvor den er blevet 
tildelt. Aktiverede betalingsrettigheder 
giver ret til årlig betaling af de beløb, der 
er fastsat deri, uden at det berører 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineær 
reduktion i overensstemmelse med 
artikel 7, artikel 37, stk. 2, og artikel 51, 
stk. 1, samt nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR].

1. Støtte under enkeltbetalingsordningen
ydes til landbrugere efter aktivering ved 
anmeldelse, jf. artikel 26, stk. 1, af en 
betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar 
i den medlemsstat, hvor den er blevet 
tildelt. Aktiverede betalingsrettigheder 
giver ret til årlig betaling af de beløb, der 
er fastsat deri, uden at det berører 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineær 
reduktion i overensstemmelse med 
artikel 7, artikel 37, stk. 2, og artikel 51, 
stk. 1, samt nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR].

Or. en

Ændringsforslag 1217
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ethvert areal, der i 2008 gav en ret til 
betalinger i henhold til 
enkeltbetalingsordningen eller den 
generelle arealbetalingsordning, der er 
fastsat i henholdsvis afsnit III og afsnit IV 
A, i forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
som:

b) ethvert areal, der i 2008 gav en ret til 
betalinger i henhold til den eksisterende 
enkeltbetalingsordning eller den generelle 
arealbetalingsordning, der er fastsat i 
henholdsvis afsnit III og afsnit IV A, i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og som:

Or. en
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Ændringsforslag 1218
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) i den periode, hvor den pågældende 
landbruger har den relevante forpligtelse, 
tilplantes med skov i henhold til artikel 31 i 
forordning (EF) nr. 1257/1999 eller 
artikel 43 i forordning (EF) nr. 1698/2005 
eller artikel 23 i forordning (EF) nr. [...] 
[RDR] eller i henhold til en national 
ordning, hvis betingelser er i 
overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, 2 
og 3, i sidstnævnte forordning og artikel 23 
i forordning (EU) nr. […] [RDR],  eller

ii) i den periode, hvor den pågældende 
landbruger har den relevante forpligtelse, 
tilplantes med skov i henhold til eller i 
overensstemmelse med målene i artikel 31 
i forordning (EF) nr. 1257/1999 eller 
artikel 43 i forordning (EF) nr. 1698/2005 
eller artikel 23 i forordning (EF) nr. [...] 
[RDR] eller i henhold til en national 
ordning, hvis betingelser er i 
overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, 2 
og 3, i sidstnævnte forordning og artikel 23 
i forordning (EU) nr. […] [RDR],  eller

Or. en

Ændringsforslag 1219
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Agnès Le Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under grundbetalingsordningen 
ydes til landbrugere efter aktivering ved 
anmeldelse, jf. artikel 26, stk. 1, af en 
betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar 
i den medlemsstat, hvor den er blevet 
tildelt. Aktiverede betalingsrettigheder 
giver ret til årlig betaling af de beløb, der 
er fastsat deri, uden at det berører 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineær 
reduktion i overensstemmelse med 
artikel 7, artikel 37, stk. 2, og artikel 51, 
stk. 1, samt nedsættelser og udelukkelser, 

1. Støtte under grundbetalingsordningen 
ydes til landbrugere efter aktivering ved 
anmeldelse, jf. artikel 26, stk. 1, af en 
betalingsrettighed pr. støtteberettiget hektar 
i den medlemsstat, hvor den er blevet 
tildelt. Aktiverede betalingsrettigheder 
giver ret til årlig betaling af de beløb, der 
er fastsat deri, uden at det berører 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineær 
reduktion i overensstemmelse med 
artikel 7, artikel 37, stk. 2, og artikel 51, 
stk. 1, samt nedsættelser og udelukkelser, 
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der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR].

der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR]. Som en undtagelse kan 
medlemsstater, der anvender den 
generelle arealbetalingsordning i 2013, 
fortsætte med at anvende denne model til 
gennemførelse af grundbetalingen.

Or. en

Ændringsforslag 1220
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) eller ethvert areal, der benyttes til 
græsning og/eller slås primært med 
henblik på naturbevaring.

Or. de

Ændringsforslag 1221
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Et areal klassificeres som 
støtteberettigede hektar, hvis højst 10 % af 
arealet som fastsat af medlemsstaterne 
eller regionerne i henhold til 
arealklassifikationen pr. parcel er 
defineret som ikke-støtteberettiget eller 
fremstår som omhandlet i forordning 
(EF) nr. 1782/2003.

Or. en
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Begrundelse

Ikke-støtteberettigede arealer kan her omfatte arealer bevokset med krat eller træer, 
utilgængelige/øde lyngområder, arealer bevokset med bregner, moser, hegn, flodbredder, 
stenmure, veje osv. 

Ændringsforslag 1222
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på litra a) i første afsnit kan 
medlemsstaterne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier foreslå en 
reduktionskoefficient til bestemmelse af 
arealet, jf. artikel 4, stk. 1, litra h).

Or. de

Begrundelse

Giver medlemsstaterne større frihed. Medlemsstaterne får mulighed for at skelne mellem 
forskellige arealtyper ved hjælp af en reduktionskoefficient for ekstensive arealer. Det vil gøre 
det lettere at undgå, at hektarsatsen udvandes uforholdsmæssig meget i en 
medlemsstat/region.

Ændringsforslag 1223
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en bedrifts landbrugsareal også 
anvendes til andre formål end 
landbrugsaktiviteter, jf. første afsnit, 
litra a), anses dette areal for at være 
anvendt fortrinsvis til landbrugsaktiviteter, 
hvis landbrugsaktiviteten kan udøves uden 
i betydelig grad at være hæmmet af de 
andre aktiviteters intensitet, art, varighed

Hvis en bedrifts landbrugsareal også 
anvendes til andre formål end 
landbrugsaktiviteter, jf. første afsnit, 
litra a), anses dette areal for at være 
anvendt fortrinsvis til landbrugsaktiviteter, 
hvis landbrugsaktiviteten kan udøves uden 
i betydelig grad at være hæmmet af de 
andre aktiviteters intensitet, art, varighed 
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og tidsramme. Medlemsstaterne opstiller 
kriterier for gennemførelsen af dette afsnit 
på deres område.

og tidsramme. Desuden kan et 
landbrugsareal udelukkes fra de 
støtteberettigede hektar, hvis det 
fortrinsvis anvendes til ikke-
landbrugsformål.  Medlemsstaterne 
opstiller kriterier for gennemførelsen af 
dette afsnit på deres område.

Or. en

Ændringsforslag 1224
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en bedrifts landbrugsareal også 
anvendes til andre formål end 
landbrugsaktiviteter, jf. første afsnit, 
litra a), anses dette areal for at være 
anvendt fortrinsvis til landbrugsaktiviteter, 
hvis landbrugsaktiviteten kan udøves uden 
i betydelig grad at være hæmmet af de 
andre aktiviteters intensitet, art, varighed 
og tidsramme. Medlemsstaterne opstiller 
kriterier for gennemførelsen af dette afsnit 
på deres område.

Hvis en bedrifts landbrugsareal også 
anvendes til andre formål end 
landbrugsaktiviteter, jf. første afsnit, 
litra a), anses dette areal for at være 
anvendt fortrinsvis til landbrugsaktiviteter, 
hvis landbrugsaktiviteten kan udøves uden 
i betydelig grad at være hæmmet af de 
andre aktiviteters intensitet, art, varighed 
og tidsramme. Arealer, der anvendes til 
landbrugsaktiviteter med henblik på 
bevaring af naturen og biodiversiteten, 
anses også for at være anvendt fortrinsvis 
til landbrugsaktiviteter.  Medlemsstaterne 
opstiller kriterier for gennemførelsen af 
dette afsnit på deres område.

Or. en

Begrundelse

Grundbetalingsordningen bør ikke lægge hindringer i vejen for bevaring af naturen.

Ændringsforslag 1225
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Arealer, der ikke anvendes til 
produktive landbrugsaktiviteter, eller som 
ikke opfylder kravet om en minimal 
besætningstæthed, er ikke omfattet af 
denne definition.

Or. es

Begrundelse

Definitionen på støtteberettiget hektar skal gøres så klar som muligt ved at begrænse dens 
gyldighed til landbrugsarealer, der anvendes til produktivt agerbrug og/eller husdyrhold. 

Ændringsforslag 1226
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne eller, ved anvendelse 
af artikel 20, regionerne kan undtage 
arealer med bestemte permanente 
afgrøder fra de "støtteberettigede hektar". 

Or. de

Ændringsforslag 1227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Særlige rettigheder aktiveres kun, hvis 
landbrugeren kan dokumentere, at 50 % 
af hans aktiviteter fortsat vedrører det 
husdyrhold, for hvilket rettighederne 



AM\907854DA.doc 159/168 PE492.793v01-00

DA

tildeltes.

Or. es

Begrundelse

Hvis det ændringsforslag, der giver jordløse husdyrbrug en særlig status, vedtages, bliver det 
nødvendigt at se på ordninger til aktivering og begrundelse af særlige rettigheder.

Ændringsforslag 1228
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan under behørigt 
begrundede omstændigheder bemyndige 
landbrugeren til at ændre sin anmeldelse, 
såfremt han som minimum bevarer antallet 
af hektar svarende til sine 
betalingsrettigheder og overholder 
betingelserne for ydelse af grundbetaling 
for det pågældende areal.

2. Medlemsstaterne kan under behørigt 
begrundede omstændigheder bemyndige 
landbrugeren til at ændre sin anmeldelse 
med henblik på at anmelde arealer, der 
ikke er støtteberettigede på det 
pågældende tidspunkt, såfremt han som 
minimum bevarer antallet af hektar 
svarende til sine betalingsrettigheder og 
overholder betingelserne for ydelse af 
grundbetaling for det pågældende areal.

Or. fr

Ændringsforslag 1229
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortset fra overdragelse ved arv eller 
forskud på arv kan betalingsrettigheder 
kun overdrages til en landbruger, der er 
etableret i samme medlemsstat.

Betalingsrettigheder kan kun overdrages, 
når de støtteberettigede hektar, for hvilke 
rettighederne er aktiveret, overdrages ved 
salg, forpagtning eller arv. Overdragelsen 
af rettighederne skal ske i direkte 
tilknytning til overdragelsen af arealerne. 
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Or. en

Ændringsforslag 1230
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bortset fra overdragelse ved arv eller 
forskud på arv kan betalingsrettigheder kun 
overdrages til en landbruger, der er 
etableret i samme medlemsstat.

1. Bortset fra overdragelse ved arv eller 
forskud på arv kan betalingsrettigheder kun 
overdrages til en landbruger, der er 
etableret i samme medlemsstat. En sådan 
overdragelse skal være gratis.

Or. fr

Ændringsforslag 1231
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved arv eller forskud på arv kan 
betalingsrettighederne dog også kun 
anvendes i den medlemsstat, hvor de er 
fastlagt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1232
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingsrettigheder kan kun 
overdrages inden for samme region eller 

udgår
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mellem regioner i en medlemsstat, hvis 
værdien af betalingsrettigheder pr. hektar 
som følge af anvendelsen af artikel 22, 
stk. 1, eller artikel 22, stk. 2, er den 
samme.

Or. en

Ændringsforslag 1233
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Hvis betalingsrettigheder sælges uden 
jord, kan medlemsstaterne under 
overholdelse af de generelle principper i 
EU-retten bestemme, at en del af de solgte 
betalingsrettigheder, skal føres tilbage til 
den nationale reserve, eller at deres 
enhedsværdi reduceres til fordel for den 
nationale reserve.

Or. en

Ændringsforslag 1234
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
betingelser om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1235
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortset fra tilfælde af force majeure eller 
usædvanlige omstændigheder kan en 
landbruger kun overdrage sine 
betalingsrettigheder uden jord, hvis han 
har anvendt sine betalingsrettigheder 
100 % i mindst et kalenderår, eller når 
han frivilligt har overdraget alle de
betalingsrettigheder, han ikke har 
anvendt inden for 
grundbetalingsordningens første 
anvendelsesår, til den nationale reserve.

Or. en

Ændringsforslag 1236
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortset fra tilfælde af force majeure eller 
usædvanlige omstændigheder kan en 
landbruger kun overdrage sine 
betalingsrettigheder uden jord, hvis han 
har anvendt sine betalingsrettigheder 
100 % i mindst et kalenderår, eller når 
han frivilligt har overdraget alle de 
betalingsrettigheder, han ikke har 
anvendt inden for 
grundbetalingsordningens første 
anvendelsesår, til den nationale reserve.
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Or. en

Ændringsforslag 1237
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler om landbrugeres støtteberettigelse 
og adgang til grundbetalingsordningen i 
tilfælde af arv og arveforskud, arv under en 
forpagtningskontrakt, ændring af retlig 
status eller benævnelse samt 
bedriftssammenlægning eller -opdeling

a) regler om landbrugeres støtteberettigelse 
og adgang til enkeltbetalingsordningen i 
tilfælde af arv og arveforskud, arv under en 
forpagtningskontrakt, ændring af retlig 
status eller benævnelse samt 
bedriftssammenlægning eller -opdeling

Or. en

Ændringsforslag 1238
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le Brun, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de kriterier, som medlemsstaterne skal 
anvende i tildeling af betalingsrettigheder 
til landbrugere, som ikke aktiverede nogen 
rettigheder i 2011, eller som ikke søgte om 
støtte under enkeltbetalingsordningen i 
2011, jf. artikel 21, stk. 2, og i tildelingen 
af betalingsrettigheder, hvis 
kontraktklausulen artikel 21, stk. 3, 
anvendes

e) de kriterier, som medlemsstaterne skal 
anvende ved tildeling af 
betalingsrettigheder til landbrugere, som 
ikke aktiverede nogen rettigheder i noget 
år i perioden 2009-2011, eller som ikke 
søgte om støtte under 
enkeltbetalingsordningen i noget år i 
perioden 2009-2011, jf. artikel 21, stk. 2, 
og ved tildelingen af betalingsrettigheder, 
hvis kontraktklausulen i artikel 21, stk. 3, 
anvendes, med undtagelse af nytilkomne 
og unge landbrugere

Or. en
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Ændringsforslag 1239
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de kriterier, som medlemsstaterne skal 
anvende i tildeling af betalingsrettigheder 
til landbrugere, som ikke aktiverede nogen 
rettigheder i 2011, eller som ikke søgte om 
støtte under enkeltbetalingsordningen i 
2011, jf. artikel 21, stk. 2, og i tildelingen 
af betalingsrettigheder, hvis 
kontraktklausulen artikel 21, stk. 3, 
anvendes

e) de kriterier, som medlemsstaterne skal 
anvende, når de træffer afgørelse om
tildeling af betalingsrettigheder til 
landbrugere, som ikke aktiverede nogen 
rettigheder i perioden 2009 - 2011, eller 
som ikke søgte om støtte under 
enkeltbetalingsordningen, nationale top-
ups til direkte betalinger, særlig støtte 
og/eller arealbaserede foranstaltninger 
under politikken for 
landdistriktsudvikling, i perioden 2009 -
2011, jf. artikel 21, stk. 2, og ved
tildelingen af betalingsrettigheder, hvis 
kontraktklausulen i artikel 21, stk. 3, 
anvendes

Or. bg

Ændringsforslag 1240
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
1. Medlemsstater, der pr. 31. december 
2013 anvender den i afsnit V i forordning 
(EF) nr. 73/2009 omhandlede generelle 
arealbetalingsordning, kan tildele 
landbrugere støtte i henhold til denne 
artikel.
2. Den generelle arealbetaling bevilges på 
årsbasis. Den beregnes, ved at hver ny 
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medlemsstats årlige rammebeløb fastsat i 
henhold til artikel 19 i denne forordning, 
divideres med dens landbrugsareal fastsat 
i henhold til artikel 25 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1241
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
1. Medlemsstater, der pr. 31. december 
2013 anvender den i afsnit V i forordning 
(EF) nr. 73/2009 omhandlede generelle 
arealbetalingsordning, kan tildele 
landbrugere støtte i henhold til denne 
artikel.
2. Den generelle arealbetaling bevilges på 
årsbasis. Den beregnes, ved at hver ny 
medlemsstats årlige rammebeløb fastsat i 
henhold til artikel 19 i denne forordning, 
divideres med dens landbrugsareal fastsat 
i henhold til artikel 25 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1242
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 28 а (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Medlemsstaterne kan før den 
1. august 2013 beslutte at anvende 
grundbetalingsordningen uden 
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betalingsrettigheder.

Or. bg

Ændringsforslag 1243
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Afsnit III – Kapitel 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL 1a
GENEREL 

AREALBETALINGSORDNING
Artikel 28a

Generel arealbetalingsordning
1. Uanset kapitel 1 kan medlemsstater, der 
pr. 31. december 2013 anvender den i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009 
omhandlede generelle 
arealbetalingsordning, tildele landbrugere 
støtte i henhold til dette kapitel.
2. Den generelle arealbetaling bevilges på 
årsbasis. Den beregnes ved, at hver berørt 
medlemsstats årlige nationale loft fastsat i 
henhold til artikel 28b, divideres med dens 
landbrugsareal fastsat i henhold til artikel 
28d.
3. Hvis de berørte medlemsstater agter at 
ophøre med at anvende den generelle 
arealbetalingsordning, underretter de 
Kommissionen inden den 1. august i det 
sidste år, hvor ordningen anvendes. Når 
den generelle arealbetalingsordning er 
ophørt, finder grundbetalingsordningen 
anvendelse i overensstemmelse med de 
relevante EU-bestemmelser og -love. 
Artikel 28b
Loftet for den generelle 
arealbetalingsordning
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1. Kommissionen fastlægger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det årlige 
nationale loft for den generelle 
arealbetalingsordning ved at trække de 
årlige beløb, der fastsættes i henhold til 
artikel 33, 35, 37 og 39, fra det årlige 
nationale loft fastsat i henhold til bilag II. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
56, stk. 2.
2. Summen af alle betalingsrettigheder 
under den generelle 
arealbetalingsordning skal svare til det 
respektive nationale loft, der fastsættes af 
Kommissionen i henhold til stk. 1.
3. Hvis det loft, som Kommissionen har 
fastsat i henhold til stk. 1, ændres i 
forhold til det foregående år, eller hvis 
den generelle arealbetalingsordning i et 
givet år overskrider det loft, som 
Kommissionen har fastsat i henhold til 
stk. 1, foretager medlemsstaten en lineær 
nedsættelse eller forhøjelse af det 
nationale beløb pr. hektar i den 
pågældende medlemsstat for at sikre 
overensstemmelse med stk. 2.
Artikel 28c
Areal omfattet af den generelle 
arealbetalingsordning
1. Det landbrugsareal i en medlemsstat, 
der er omfattet af den generelle 
arealbetalingsordning, skal være det 
udnyttede landbrugsareal.
2. I dette kapitel forstås ved "udnyttet 
landbrugsareal" det samlede areal 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2 og 3.
3. Medmindre der er tale om force 
majeure eller usædvanlige 
omstændigheder, skal de i stk. 2 
omhandlede støtteberettigede hektar være 
til landbrugerens rådighed på en dato, 
som medlemsstaten fastsætter, og som 
ikke må ligge efter den dato, som 
medlemsstaten har fastsat for ændring af 
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støtteansøgningen, jf. artikel 73, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. […] [HZR].
Artikel 28d
Andre støtteordninger
Bestemmelserne i artikel 29, 34, 36 og 38 
finder tilsvarende anvendelse i 
medlemsstater, der har besluttet at 
anvende den generelle 
arealbetalingsordning.

Or. en

Begrundelse

EU agter ikke at bevare de eksisterende betalingsordninger. I tråd med ordførerens 
ændringsforslag om bevarelse af betalingsrettighederne inden for fuldstændigt 
regionaliserede særlige betalingsordninger i stedet for at indføre et helt nyt system foreslår 
vi, at man bevarer den generelle arealbetalingsordning som et godt, enkelt og veletableret 
alternativ til en ordning baseret på tildeling af betalingsrettigheder.


