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Ændringsforslag 1052
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og 
skiltning af turistmæssige lokaliteter

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1053
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer fra offentlige organer i 
rekreativ infrastruktur, investering i 
formidling af turistinformation, udvikling 
og vedligeholdelse af mindre 
turistinfrastrukturer, målrettet fremme og 
markedsføring af turistattraktioner i 
landdistrikter, navnlig i lavsæsonen, 
fremme af turismetjenesteydelser og 
skiltning af turistmæssige lokaliteter

Or. en

Ændringsforslag 1054
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i e) investeringer i rekreativ infrastruktur,
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infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

mindre turistinfrastrukturer, der har med 
landbrug og skovbrug at gøre, regional 
markedsføring, turistinformation og 
skiltning af turistmæssige lokaliteter

Or. de

Ændringsforslag 1055
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer til offentlig brug i 
rekreativ infrastruktur, turistinformation, 
mindre turistinfrastrukturer, 
markedsføring af turisttjenesteydelser i 
landdistrikterne og skiltning af 
turistmæssige lokaliteter

Or. en

Ændringsforslag 1056
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer til offentlig brug i 
rekreativ infrastruktur, turistinformation, 
mindre turistinfrastrukturer, 
markedsføring af turisttjenesteydelser i 
landdistrikterne og skiltning af 
turistmæssige lokaliteter

Or. en
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Ændringsforslag 1057
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer til offentlig brug i 
rekreativ infrastruktur, turistinformation, 
mindre turistinfrastrukturer, 
markedsføring af turisttjenesteydelser i 
landdistrikterne og skiltning af 
turistmæssige lokaliteter

Or. en

Ændringsforslag 1058
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer til offentlig brug i 
rekreativ infrastruktur, turistinformation, 
mindre turistinfrastrukturer, 
markedsføring af turisttjenesteydelser i 
landdistrikterne og skiltning af 
turistmæssige lokaliteter

Or. en

Ændringsforslag 1059
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 

e) investeringer til offentlig brug i 
rekreativ infrastruktur, turistinformation, 
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af turistmæssige lokaliteter mindre turistinfrastrukturer, 
markedsføring af turisttjenesteydelser i 
landdistrikterne og skiltning af 
turistmæssige lokaliteter

Or. it

Begrundelse

For at turistmæssige investeringer ikke kun kan foretages af offentlige organer, men også af 
private enheder.

Ændringsforslag 1060
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer fra offentlige organer i 
rekreativ infrastruktur, bl.a. til 
landboturisme, turistinformation og 
skiltning af turistmæssige lokaliteter

Or. bg

Ændringsforslag 1061
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer fra offentlige og private 
organer i rekreativ infrastruktur, 
turistinformation og skiltning af 
turistmæssige lokaliteter

Or. it
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Ændringsforslag 1062
Giancarlo Scottà, 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. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer fra offentlige og private 
organer i rekreativ infrastruktur, 
turistinformation og skiltning af 
turistmæssige lokaliteter

Or. it

Ændringsforslag 1063
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer fra offentlige organer i 
infrastruktur, turistinformation og skiltning 
af turistmæssige lokaliteter

e) investeringer fra offentlige organer og 
private udviklingsorganisationer i 
rekreativ infrastruktur, turistinformation og 
skiltning af turistmæssige lokaliteter

Or. en

Ændringsforslag 1064
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undersøgelser og investeringer, der er 
forbundet med bevarelse, genoprettelse og 
opgradering af landsbyers og landskabers 
kultur- og naturarv, herunder relaterede 
socioøkonomiske aspekter

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 1065
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undersøgelser og investeringer, der er 
forbundet med bevarelse, genoprettelse og 
opgradering af landsbyers og landskabers 
kultur- og naturarv, herunder relaterede 
socioøkonomiske aspekter

f) undersøgelser og investeringer, der er 
forbundet med bevarelse, genoprettelse og 
opgradering af landsbyers og landskabers 
samt miljømæssigt værdifulde lokaliteters
kultur- og naturarv, herunder relaterede 
socioøkonomiske aspekter

Or. ro

Ændringsforslag 1066
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undersøgelser og investeringer, der er 
forbundet med bevarelse, genoprettelse og 
opgradering af landsbyers og landskabers 
kultur- og naturarv, herunder relaterede 
socioøkonomiske aspekter

f) undersøgelser og investeringer, der er 
forbundet med bevarelse, genoprettelse og 
opgradering af landsbyers og landskabers 
kulturelle, uddannelsesmæssige, religiøse 
og naturmæssige arv, herunder relaterede 
socioøkonomiske aspekter

Or. ro

Ændringsforslag 1067
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra g
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende tæt på 
småsamfund, med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende tæt på eller i 
småsamfund, med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

Or. de

Ændringsforslag 1068
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende tæt på 
småsamfund, med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende tæt på eller i 
småsamfund, med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

Or. ro

Ændringsforslag 1069
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende tæt på 
småsamfund, med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende tæt på eller i 
småsamfund, med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater, og aktiviteter til 
underholdning og bevidstgørelse 
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vedrørende miljøet.

Or. fr

Ændringsforslag 1070
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) studier og investeringer i forbindelse 
med andre foranstaltninger til 
landsbyfornyelse

Or. de

Ændringsforslag 1071
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) investeringer i infrastruktur og 
menneskelige ressourcer med sigte på 
sundhedstjenester, der ydes af kvalificeret 
personale i landdistrikterne, og som er 
tilgængelige for alle

Or. pl

Ændringsforslag 1072
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater 
i programmet. Programmer for udvikling 
af landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd og vedvarende 
energi. I dette tilfælde skal der foreskrives 
klare kriterier, der sikrer 
komplementaritet med støtte under andre 
EU-instrumenter.

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun infrastruktur, der er direkte 
forbundet med renovering og udvikling af 
landsbyer, og hvis formål er at øge 
landdistrikternes landbrugsmæssige 
konkurrenceevne og levedygtighed.

Or. ro

Ændringsforslag 1073
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater 
i programmet. Programmer for udvikling 
af landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd og vedvarende 
energi. I dette tilfælde skal der foreskrives 
klare kriterier, der sikrer komplementaritet 
med støtte under andre EU-instrumenter.

2. Programmer for udvikling af 
landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd, sundheds- og 
forebyggelsesfaciliteter, vedvarende energi 
med undtagelse af ubæredygtig biomasse, 
biogas og landbaseret biobrændstof. I 
dette tilfælde skal der foreskrives klare 
kriterier, der sikrer komplementaritet med 
støtte under andre EU-instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 1074
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater i 
programmet. Programmer for udvikling af 
landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd og vedvarende 
energi. I dette tilfælde skal der foreskrives 
klare kriterier, der sikrer komplementaritet 
med støtte under andre EU-instrumenter.

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater i 
programmet. Programmer for udvikling af 
landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd. En tilsvarende 
undtagelse kan foreskrives for 
investeringer i vedvarende energi og 
energibesparende infrastruktur, hvis 
projektet ejes og kontrolleres af et 
fællesskab og det pågældende fællesskab 
deltager i indtægtsdeling. I dette tilfælde 
skal der foreskrives klare kriterier, der 
sikrer komplementaritet med støtte under 
andre EU-instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 1075
Sylvie Goulard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte under denne foranstaltning kan 
også udvides til at omfatte udvikling af 
ikkelandbrugsmæssige økonomiske 
aktiviteter, der bidrager til at opfylde disse 
mål, navnlig sådanne aktiviteter, der 
involverer mikrovirksomheder og små 
virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 1076
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende tjenester, og skal være i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1077
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende tjenester, og skal være i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de er i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

Or. it

Ændringsforslag 1078
Karin Kadenbach

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

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende tjenester, og skal være i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner i 
landdistrikter og deres grundlæggende 
tjenester, og skal være i overensstemmelse 
med den lokale udviklingsstrategi, hvor en 
sådan findes. Investeringer i 
overensstemmelse med stk. 1,litra g), 
kommer ikke i betragtning, når der er tale 
om foranstaltninger i forbindelse med 
flytning af landbrugsbedrifter. 

Or. de

Ændringsforslag 1079
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner og deres 
grundlæggende tjenester, og skal være i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

3. Investeringer i henhold til stk. 1 er 
berettiget til støtte, hvis de pågældende 
operationer gennemføres i 
overensstemmelse med eventuelle planer 
for udviklingen af kommuner i 
landdistrikter og af landsbyer samt deres 
grundlæggende tjenester, og skal være i 
overensstemmelse med den lokale 
udviklingsstrategi, hvor en sådan findes.

Or. bg

Ændringsforslag 1080
Maria do Céu Patrão Neves

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

3a. Modtagere af den i stk. 1 nævnte støtte 
er landbrugs- eller skovbrugsbedrifter 
eller disses organisationer, eller 
alternativt har de en dokumenteret direkte 
tilknytning til landbrugs- eller 
skovbrugssektoren.

Or. pt

Ændringsforslag 1081
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Støtten under denne foranstaltning 
kan gennemføres ved hjælp af Leader-
metoden.

Or. pt

Ændringsforslag 1082
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende definitionen af de typer af 
vedvarende energiinfrastruktur, der er 
berettigede til støtte under denne 
foranstaltning.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1083
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Forbedring af biodiversiteten i 
landdistrikter
1. Støtten under denne foranstaltning 
vedrører:
a) udarbejdelse og ajourføring af 
beskyttelses- og forvaltningsplaner for 
Natura 2000-områder og andre områder 
af høj naturværdi, herunder 
handlingsplaner for artsbeskyttelse, som 
er knyttet til landdistrikter
b) undersøgelser, 
miljøoplysningskampagner og 
investeringer i forbindelse med 
oplysningskampagner eller 
vedligeholdelse, renovering og
opgradering af naturarvselementer såsom 
renovering og etablering af floder eller 
andre lineære og kontinuerlige strukturer 
eller deres rolle som trædesten, som er 
væsentlige for vilde arters migration, 
spredning og genetiske udveksling.
2. Investeringer i henhold til stk. 1, litra 
b), er berettiget til støtte, hvis de 
pågældende operationer gennemføres i 
overensstemmelse med forvaltningsplaner 
eller andre naturbeskyttelsesplaner, hvor 
investeringerne klart er knyttet til mål, 
som understøtter EU's 
biodiversitetsstrategi frem til 2020. 

Or. en

Ændringsforslag 1084
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a
Udnyttelse af restprodukter fra landbruget
1. Støtten under denne foranstaltning 
ydes til etablering af infrastruktur og 
logistik til at mobilisere landbrugets 
affald, restprodukter, 
træcellulosematerialer og nonfood-
cellulosematerialer således, at de 
omdannes til biobaserede produkter.
2. Aktiviteter under denne foranstaltning 
omfatter hjælp til indsamling, høst, 
opbevaring og transport af egnede 
materialer til udnyttelse i et 
bioraffinaderi.

Or. en

Ændringsforslag 1085
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i udvikling af skovarealer og 
forbedring af skovenes levedygtighed

Investeringer i udvikling af miljømæssigt 
bæredygtige skovarealer og forbedring af 
skovenes levedygtighed

Or. en

Ændringsforslag 1086
Karin Kadenbach

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

a) skovrejsning og etablering af 
skovområder

a) miljømæssigt bæredygtig skovrejsning 
og miljømæssigt bæredygtig etablering af 
skovområder

Or. en

Ændringsforslag 1087
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skovrejsning og etablering af 
skovområder

a) skovrejsning og etablering af 
skovområder på landbrugsjord og 
ikkelandbrugsjord

Or. es

Ændringsforslag 1088
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) etablering af skovlandbrugssystemer b) etablering af miljømæssigt bæredygtige 
skovlandbrugssystemer

Or. en

Ændringsforslag 1089
Eric Andrieu

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

c) forebyggelse og genopretning af skader 
på skove som følge af skovbrande og 
naturkatastrofer, herunder skadedyr og 
sygdomsudbrud, katastrofale hændelser og 
klimarelaterede trusler

c) forebyggelse og genopretning af skader 
på skove som følge af skovbrande og 
naturkatastrofer, herunder skadedyr og 
sygdomsudbrud, katastrofale hændelser og 
klimarelaterede trusler; for så vidt angår 
områder, der er udpeget som 
højrisikoområder, er indførelse af udstyr 
til forebyggelse af skovbrande en 
forudsætning for at modtage støtte

Or. fr

Ændringsforslag 1090
Mariya Gabriel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) i områder med høj og mellemhøj 
risiko er tilstedeværelsen af udstyr til 
forebyggelse af skovbrande en 
forudsætning for at modtage en hvilken 
som helst anden finansiel støtte under 
strukturfondene. I den forbindelse skal
medlemsstaterne afsætte og 
samfinansieringsmidler og øremærke dem 
til forebyggende udstyr i de omhandlede 
områder

Or. en

Ændringsforslag 1091
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

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

d) investeringer, der forbedrer 
tilpasningsevnen og den miljømæssige 
værdi af skovøkosystemerne og deres 
afbødningspotentiale

d) investeringer, der forbedrer 
produktiviteten, tilpasningsevnen og den 
miljømæssige værdi af skovøkosystemerne 
og deres afbødningspotentiale

Or. it

Ændringsforslag 1092
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

e) investeringer i miljømæssigt 
bæredygtige skovbrugsteknologier og 
forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 1093
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

e) investeringer i nye 
skovbrugsteknologier, øget 
arbejdssikkerhed og forarbejdning og 
markedsføring af skovprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 1094
Béla Glattfelder
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

e) investeringer i nye 
skovbrugsteknologier, herunder 
teknologier til mere effektiv udnyttelse af 
biprodukter og affald til 
energiproduktion, og forarbejdning og 
markedsføring af skovprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 1095
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning, mobilisering og 
markedsføring af skovprodukter.

Or. de

Begrundelse

Foranstaltningen bør være åben for investeringer i udvidelse og udvikling af teknologier til 
mobilisering af træressourcerne.

Ændringsforslag 1096
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
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skovprodukter. skovprodukter, der er i overensstemmelse 
med forordning (EU) nr. 995/2010 
vedrørende træ og træprodukter og 
hverken er til skade for biodiversiteten 
eller andre økosystemfunktioner i skoven.

Or. en

Ændringsforslag 1097
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter for SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 1098
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i nye skovbrugsteknologier 
og forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

e) investeringer i skovbrugsteknologier og 
forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 1099
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra e а (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

eа) konsolidering af skove uanset deres 
ejerforhold.

Or. bg

Ændringsforslag 1100
Mariya Gabriel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) investering i bedre 
træmobiliseringsteknikker

Or. en

Ændringsforslag 1101
Diane Dodds, James Nicholson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udarbejdelse af forvaltningsplaner 
eller tilsvarende instrumenter, der er i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 1102
Phil Prendergast

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

ea) udarbejdelse af forvaltningsplaner 
eller tilsvarende instrumenter, der er i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 1103
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat 
i artikel 36 til 40 gælder ikke for tropiske 
og subtropiske skove og træbevoksede 
arealer på Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2019/9333 og de 
franske oversøiske departementer.

Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat 
i artikel 23 til 27 gælder ikke for tropiske 
og subtropiske skove og træbevoksede 
arealer på Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2019/9333 og de 
franske oversøiske departementer.
Begrænsninger i ejerskabet fastsat i 
artikel 23 til 27 gælder ikke for støtte af 
miljømæssige årsager såsom beskyttelse 
mod erosion eller forøgelse af 
skovressourcerne med henblik på at 
modvirke klimaforandringerne.

Or. en

Ændringsforslag 1104
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat 
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i artikel 36 til 40 gælder ikke for tropiske 
og subtropiske skove og træbevoksede 
arealer på Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2019/9333 og de 
franske oversøiske departementer.

i artikel 23 til 27 gælder ikke for tropiske 
og subtropiske skove og træbevoksede 
arealer på Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2019/9333 og de 
franske oversøiske departementer.

Or. en

Ændringsforslag 1105
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i 
programmet, er støtte betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

udgår

Or. de

Begrundelse

Varig, fremsynet skovforvaltning er allerede sikret ved de nationale skovlove. De 
skovforvaltningsplaner, som Kommissionen forlanger, ville medføre mere bureaukrati.

Ændringsforslag 1106
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

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

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i 
programmet, er støtte betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument i 
overensstemmelse med bæredygtig
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det 
følgende benævnt "bæredygtig 
skovforvaltning").

udgår

Or. de

Begrundelse

Indførelse af en betingelse, ifølge hvilken det er obligatorisk at forelægge en 
skovforvaltningsplan, er imod nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 1107
Mariya Gabriel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

Or. en

Ændringsforslag 1108
Bas Eickhout
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger, i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").
Støtte til skovforanstaltninger bør være 
baseret på en standard for god 
skovbrugspraksis, som vil blive udviklet af 
hver enkelt medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 1109
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger og i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 199334 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

Or. en
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Ændringsforslag 1110
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning") og 
af, at der er effektive midler til 
forebyggelse af brande og andre 
naturkatastrofer.

Or. pt

Ændringsforslag 1111
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende betingelserne for at fastslå 
forekomsten af en naturkatastrofe eller af 
skadedyr og sygdomsudbrud og 
fastlæggelsen af støtteberettigede former 
for forebyggende aktioner.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Forekomsten af naturkatastrofer eller skadedyr og sygdomme kan være meget forskellig fra 
region til region. Det kan også være meget forskelligt, hvilke foranstaltninger der skal træffes. 
Egnede foranstaltninger bør træffes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1112
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle aktioner skal være i 
overensstemmelse med den fælles 
landbrugspolitiks miljømål.

Or. en

Ændringsforslag 1113
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Støtte til skovforanstaltninger bør 
være baseret på en standard for god 
skovbrugspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 1114
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
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litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
andre arealforvaltere, kommuner og 
sammenslutninger heraf og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne til 
tabt landbrugsindkomst, vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 15 år.

Or. en

Ændringsforslag 1115
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private og offentlige 
jordejere og lejere og til andre 
arealforvaltere og skal dække udgifterne 
til etablering og en årlig præmie pr. hektar 
til dækning af omkostningerne til tabt 
landbrugsindkomst og vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 15 år.

Or. it

Ændringsforslag 1116
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private og offentlige 
jordejere og lejere og sammenslutninger 
heraf og skal dække udgifterne til 
etablering og en årlig præmie pr. hektar til 
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omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

dækning af omkostningerne til tabt 
landbrugsindkomst og vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 15 år.

Or. it

Begrundelse

Definitionen på de støttemodtagere, som kan identificeres under hvert enkelt program med 
henblik på foranstaltningen, bør gøres bredere, således at den er i overensstemmelse med hvert 
enkelt områdes særlige karakteristika. Anvendelsesområdet bør udvides til også at omfatte 
andre offentlige enheder end kommuner og jordejere, som er genstand for denne 
foranstaltning, idet de ville kunne nyde godt af foranstaltningen og i tilfælde af en udelukkelse 
fra foranstaltningen ville have vanskeligt ved at bære de fulde omkostninger af aktionerne. En 
sådan udelukkelse vil mindske muligheden betydeligt for at øge antallet af skovområder.

Ændringsforslag 1117
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne til indkomsttab og
vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 15 år.

Or. en

Ændringsforslag 1118
Mariya Gabriel

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

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til offentlige jordejere, som ikke 
modtager støtte under det nationale 
budget til den pågældende aktivitet, og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 15 år.

Or. bg

Ændringsforslag 1119
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne til tabt 
landbrugsindkomst og vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 30 år.

Or. en

Ændringsforslag 1120
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, 
Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
til andre arealforvaltere og til kommuner 
og sammenslutninger heraf og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne til 
tabt landbrugsindkomst og 
vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 10 år.

Or. it

Ændringsforslag 1121
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til offentlige og private 
jordejere og lejere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 15 år.

Or. es

Begrundelse

De foreslåede ændringsforslag til de forskellige skovbrugsforanstaltninger tager hensyn til 
ejerforholdene, idet de anerkender offentlige enheder og ikke kun kommuner som 
støttemodtagere. Desuden bør vedligeholdelsespræmien øges fra 10 til de 15 år, som den var i 
de foregående programmeringsperioder.

Ændringsforslag 1122
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til offentlige og private 
jordejere og lejere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 15 år.

Or. es

Ændringsforslag 1123
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til offentlige og private 
jordejere og lejere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 15 år.

Or. es

Begrundelse

Man bør anerkende, at offentlige organer, ikke kun kommuner, kan modtage denne støtte. 
Desuden bør vedligeholdelsespræmien øges fra 10 til de 15 år, som den var i de foregående 
programmeringsperioder.

Ændringsforslag 1124
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til offentlige og private 
jordejere og lejere og til andre 
arealforvaltere og skal dække udgifterne 
til etablering og en årlig præmie pr. hektar 
til dækning af tabt landbrugsindkomst og 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

Or. es

Begrundelse

Termen "offentlige" bør indsættes, og desuden er 10 år nok.

Ændringsforslag 1125
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til offentlige og private 
jordejere og lejere, kommuner og 
sammenslutninger heraf og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 10 år.

Or. en

Ændringsforslag 1126
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt andre arealforvaltere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 10 år.

Or. en

Ændringsforslag 1127
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes kun til private jordejere og 
lejere, kommuner og sammenslutninger 
heraf og skal dække udgifterne til 
etablering og en årlig præmie pr. hektar til 
dækning af omkostningerne ved 
vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 10 år.

Or. de

Ændringsforslag 1128
Maria do Céu Patrão Neves

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

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode, hvis maksimale længde fastsættes 
af medlemsstaterne.

Or. pt

Ændringsforslag 1129
Katarína Neveďalová

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
statsskove uden direkte tilknytning til 
statsbudgettet, kommuner og 
sammenslutninger heraf og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 10 år.

Or. sk

Ændringsforslag 1130
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
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litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

litra a), ydes til private jordejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

Or. fr

Ændringsforslag 1131
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
herunder de forskellige grupper af 
jordejere som f.eks. organisationer 
bestående af ejere, som i fællesskab med 
andre ejer bjergarealer (Organizaciones 
de Comunidades de Montes Vecinales en 
Mancomunidad), kommuner og 
sammenslutninger heraf og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 10 år.

Or. es

Ændringsforslag 1132
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
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arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller 
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

arter skal være naturligt hjemmehørende 
og øge biodiversiteten. Der ydes ikke støtte 
ved tilplantning med lavskov med kort 
omdriftstid, juletræer eller hurtigtvoksende 
træer til energiproduktion, invasive arter 
samt enhver form for tilplantning, som vil 
have en skadelig effekt på miljøet og/eller 
biodiversiteten. Der gives ingen tilladelse 
til skovrejsning i områder af høj 
naturværdi, navnlig på næringsrige 
græsområder, og der bør være en 
begrænsning af skovrejsning på Natura 
2000-områder. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

Or. en

Ændringsforslag 1133
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav, som går 
videre end den generelt etablerede 
praksis. Der ydes ikke støtte ved 
tilplantning med lavskov med kort 
omdriftstid, juletræer, hurtigtvoksende 
træer til energiproduktion, invasive arter 
med en negativ indvirkning på 
biodiversiteten og enhver form for 
tilplantning, som vil have en skadelig 
indvirkning på miljøet og/eller 
biodiversiteten. Generelt ydes ingen støtte, 
når en sådan skovrejsning ville have en 
skadelig indvirkning på miljøet og/eller 
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biodiversiteten. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

Or. en

Ændringsforslag 1134
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller 
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav, og om 
muligt foretrækkes naturligt 
hjemmehørende arter. Der ydes ikke støtte 
ved tilplantning med lavskov med kort 
omdriftstid, juletræer eller hurtigtvoksende 
træer til energiproduktion. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

Or. en

Ændringsforslag 1135
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller 
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

2. Kun landbrugsjord er støtteberettiget. 
Plantede arter tilpasses til områdets 
miljømæssige og klimatiske forhold og 
opfylder de miljømæssige minimumskrav. 
Der ydes ikke støtte ved tilplantning med 
lavskov med kort omdriftstid, juletræer 
eller hurtigtvoksende træer til 
energiproduktion. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

Or. es

Ændringsforslag 1136
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller 
hurtigtvoksende træer til 
energiproduktion. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid eller juletræer. I 
områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

Or. en
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Ændringsforslag 1137
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid eller juletræer. I
tilfælde af hurtigtvoksende træer til 
energiproduktion ydes kun støtte til 
dækning af etableringsomkostninger. I 
områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

Or. de

Begrundelse

Det er et af EU's hovedmål at få mindst 20 % af energiefterspørgslen dækket af vedvarende 
energikilder. I modsætning til energiafgrøder har skovbrug flerårig produktion. Denne ulempe 
kan der kompenseres for, ved at man giver støtte til etableringsomkostninger.

Ændringsforslag 1138
James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
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med kort omdriftstid, juletræer eller
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

med kort omdriftstid eller juletræer. 
Hurtigtvoksende træer må ikke skoves til 
energiproduktion i aftaleperioden. I 
områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

Or. en

Ændringsforslag 1139
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, 
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller 
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget; men for 
så vidt angår landbrugsjord skal der gives 
mulighed for at udtage jord i en periode 
på højst et år mellem to på hinanden 
følgende beplantninger på samme jord. 
Plantede arter tilpasses til områdets 
miljømæssige og klimatiske forhold og 
opfylder de miljømæssige minimumskrav. 
Der ydes ikke støtte ved tilplantning med 
lavskov med kort omdriftstid, juletræer 
eller hurtigtvoksende træer til 
energiproduktion. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

Or. it

Begrundelse

I nogle medlemslande (f.eks. i Middelhavsområdet) er det af historiske, kulturelle og 
miljømæssige årsager, der har med ordentlig forvaltning af skovlandbrug at gøre, af afgørende 
betydning at have en biologisk hvileperiode på et enkelt år mellem to på hinanden følgende 
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afgrødecyklusser.  

Ændringsforslag 1140
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne udpeger områder, 
som er egnede til skovrejsning, for at 
sikre, at beplantningen ikke vil have 
skadelig indvirkning på miljøet eller 
biodiversiteten.

Or. en

Ændringsforslag 1141
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende fastsættelsen af de 
miljømæssige minimumskrav, der er 
omhandlet i stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende fastsættelsen af de 
miljømæssige minimumskrav, der er 
omhandlet i stk. 2, under hensyntagen til 
de europæiske skoves mangfoldighed.

Or. en

Ændringsforslag 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private og offentlige ejere, 
lejere, andre arealforvaltere samt 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til syv år.

Or. it

Ændringsforslag 1143
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private og offentlige ejere
og lejere og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til syv år.

Or. it

Ændringsforslag 1144
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
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kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

kommuner og sammenslutninger heraf og 
andre arealforvaltere og skal dække 
udgifterne til etablering eller omlægning 
til et skovlandbrugssystem og en årlig 
præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til fem år.

Or. en

Ændringsforslag 1145
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til offentlige og private 
jordejere samt lejere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse i en periode på op til 
fem år.

Or. es

Begrundelse

De foreslåede ændringsforslag til de forskellige skovbrugsforanstaltninger tager hensyn til 
ejerforholdene, idet de anerkender offentlige enheder og ikke kun kommuner som 
støttemodtagere. Desuden bør perioden for vedligeholdelsespræmien øges til de 5 år, som den 
har været i tidligere programmeringsperioder.

Ændringsforslag 1146
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1



AM\909513DA.doc 47/174 PE494.479v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til offentlige og private 
jordejere samt lejere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse i en periode på op til 
fem år.

Or. es

Ændringsforslag 1147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til offentlige og private 
jordejere samt lejere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse i en periode på op til 
fem år.

Or. es

Begrundelse

Man bør anerkende, at offentlige organer, ikke kun kommuner, kan modtage denne støtte. 
Desuden bør perioden for vedligeholdelsespræmien øges fra tre til de fem år, som den har 
været i tidligere programmeringsperioder.

Ændringsforslag 1148
James Nicholson, Julie Girling

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

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til fem år.

Or. en

Ændringsforslag 1149
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til fem år.

Or. en

Ændringsforslag 1150
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
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omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til fem år.

Or. fr

Ændringsforslag 1151
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode, hvis maksimale længde fastsættes 
af medlemsstaterne.

Or. pt

Ændringsforslag 1152
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til offentlige og private 
jordejere, lejere og andre arealforvaltere 
og skal dække udgifterne til etablering og 
en årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

Or. es
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Begrundelse

Termen "offentlige" bør indsættes, og desuden er tre år nok.

Ændringsforslag 1153
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra b), ydes til private jordejere, lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse i en 
periode på op til tre år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til offentlige jordejere, som ikke 
modtager støtte under det nationale 
budget til den pågældende aktivitet, og 
skal dække udgifterne til etablering og 
forbedring og en årlig præmie pr. hektar til 
dækning af omkostningerne ved 
vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til tre år.

Or. bg

Ændringsforslag 1154
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme
areal. Maksimumsantallet af træer, der 
kan plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer og -praksisser, 
hvor flerårige træagtige arter bevidst 
sættes sammen med afgrøder og/eller dyr
på samme arealforvaltningsenhed. 
Træerne kan stå som enkeltstående træer, 
i grupper eller på rækker inden for et 
jordstykke (skovlandbrug med 
enkeltstående træer, skovlandbrug med 
træer i grupper, græsningsplantager) eller 
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på grænsen mellem jordstykker (hegn, 
træer på række). Maksimums- og 
minimumsantallet af træer (eller dække)
pr. ha fastsættes af medlemsstaterne under 
hensyn til lokale pedo-klimatiske forhold, 
træarterne og behovet for at sikre 
anvendelse af jorden til landbrugsformål 
eller græssende husdyr.

Or. en

Ændringsforslag 1155
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
systemer, hvor der dyrkes træer sammen 
med landbrug på eller langs samme areal. 
Minimums- og maksimumsantallet af 
træer, der kan plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske og miljømæssige forhold, 
træarterne og behovet for at sikre 
bæredygtig anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

Or. fr

Begrundelse

Skovlandbrugssystemer bør defineres som arealanvendelsessystemer, hvor man kombinerer 
skovbrug og landbrug som en enhed. Brugen af termen "ekstensivt" kan udelukke nogle af de 
store afgrødesystemer, som med fordel kunne anvendes i skovlandbrug, der gør intensive 
systemer mere bæredygtige. Skovlandbrugsforanstaltningen skal bruges på nye systemer, f.eks. 
omlægning af eksisterende jordstykker som f.eks. skovarealer.

Ændringsforslag 1156
Patrick Le Hyaric
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
systemer, hvor der dyrkes træer sammen 
med landbrug på eller langs samme areal 
Minimums- og maksimumsantallet af 
træer, der kan plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske og miljømæssige forhold, 
træarterne og behovet for at sikre 
bæredygtig anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

Or. fr

Ændringsforslag 1157
Giovanni La Via, Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer sammen med ekstensivt landbrug på 
samme areal. Maksimumsantallet af træer, 
der kan plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre bæredygtig anvendelse 
af jorden til landbrugsformål, hvilket skal 
kunne påvises på grundlag af 
specifikationer, som er anerkendt af 
medlemsstaterne.

Or. it

Begrundelse

For at sikre, at begrebet miljømæssig bæredygtighed er objektivt og strengt videnskabeligt, er 
det af afgørende betydning, at det certificeres af en given tredjemand, som er anerkendt af hver 
enkelt medlemsstat.
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Ændringsforslag 1158
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer sammen med ekstensivt landbrug på 
samme areal. Maksimumsantallet af træer, 
der kan plantes eller bevares pr. ha, 
fastsættes af medlemsstaterne under 
hensyn til lokale pedo-klimatiske forhold, 
træarterne og behovet for at sikre 
anvendelse af jorden til landbrugsformål.

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke kun være tale om en foranstaltning til plantning af nye træer. Denne 
foranstaltning bør også omfatte bevaring og forvaltning af træer/træ. 

Ændringsforslag 1159
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer sammen med landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.
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Or. bg

Ændringsforslag 1160
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer sammen med ekstensivt landbrug på 
samme areal. Maksimumsantallet af træer, 
der kan plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugs- eller skovbrugsformål.

Or. lv

Ændringsforslag 1161
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Da de store eksisterende 
skovlandbrugssystemer bør bevares, bør 
der ydes støtte til forbedring af disse, 
således at de bevares som bæredygtige 
systemer af ekstraordinær naturmæssig 
og miljømæssig værdi. 

Or. pt

Ændringsforslag 1162
Spyros Danellis
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

3. Støtten til nye plantager på 
landbrugsjord og til indførelse og 
vedligeholdelse af 
skovlandbrugspraksisser, herunder 
skovlandbrugssystemer med træer i 
grupper, må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastlagt i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 1163
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

3. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse på 100 %, der er fastsat i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 1164
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forebyggelse og genopretning af skader 
på skovene som følge af skovbrande og 
naturkatastrofer og katastrofale 
hændelser

Forebyggelse af risici for skovbrande

Or. fr
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Ændringsforslag 1165
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private og offentlige 
skovejere og/eller deres sammenslutninger 
og skal dække omkostninger til:

Or. fr

Ændringsforslag 1166
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private og offentlige 
skovbrugere, kommuner, statslige skove 
og deres sammenslutninger og skal dække 
omkostninger til:

Or. en

Ændringsforslag 1167
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private og offentlige 
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offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

skovejere og deres sammenslutninger og 
skal dække omkostninger til:

Or. it

Ændringsforslag 1168
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, andre arealforvaltere,
kommuner, statslige skove og deres 
sammenslutninger og skal dække 
omkostninger til tiltag, som ikke er til 
skade for biodiversiteten eller andre 
økosystemfunktioner:

Or. en

Ændringsforslag 1169
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, der ikke modtager 
støtte under det nationale budget for den 
pågældende aktivitet, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

Or. bg
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Ændringsforslag 1170
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, andre skovforvaltere, 
kommuner, statslige skove og deres 
sammenslutninger og skal dække 
omkostninger til:

Or. en

Ændringsforslag 1171
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 35, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 35, stk. 1, 
litra c), ydes kun til private, halvoffentlige 
og offentlige skovejere, kommuner, 
statslige skove og deres sammenslutninger 
og skal dække omkostninger til:

Or. de

Ændringsforslag 1172
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Indførelse af beskyttende infrastruktur.
I tilfælde af brandbælter kan støtten også 

a) Indførelse af forebyggende udstyr og 
systemer (stier, branddamme, grøfter, 
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dække bidrag til
vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes 
ikke støtte til landbrugets aktiviteter på de 
områder, der er omfattet af forpligtelser til 
at drive miljøvenligt landbrug.

brandbælter), som udgør et netværk til 
beskyttelse af et område med skovarealer i 
overensstemmelse med lokale eller 
regionale planer for forebyggelse af 
skovbrande. Der ydes ikke støtte til 
landbrugsrelaterede aktiviteter, navnlig 
ikke på de områder, der er omfattet af 
forpligtelser til at drive miljøvenligt 
landbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 1173
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Indførelse af beskyttende infrastruktur. I 
tilfælde af brandbælter kan støtten også 
dække bidrag til 
vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes 
ikke støtte til landbrugets aktiviteter på de 
områder, der er omfattet af forpligtelser til 
at drive miljøvenligt landbrug.

a) Indførelse af beskyttende infrastruktur. I 
tilfælde af brandbælter kan støtten også 
dække bidrag til 
vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes 
ikke støtte til landbrugets aktiviteter på de 
områder, der er omfattet af forpligtelser til 
at drive miljøvenligt landbrug. Støtte til 
husdyravlere, hvis kvæg i kraft af deres 
græsning forebygger brande.

Or. es

Begrundelse

Man bør anerkende den betydning, ekstensivt dyrehold har i bekæmpelsen af skovbrande ved at 
rydde op i områder med risiko for brand.

Ændringsforslag 1174
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Medlemsstater, der indfører 
forebyggende udstyr og foranstaltninger 
inden for rammerne af en statslig og 
institutionaliseret "plan til forebyggelse af 
skovbrande", der er organiseret på 
regionalt plan, kan modtage finansiel 
støtte i henhold til artikel 22, stk. 1. 
Forebyggelsesplanen skal overvåges af 
staten og skal dække hele medlemsstatens 
område og indeholde særlige 
bestemmelser for regioner med høj risiko.

Or. en

Ændringsforslag 1175
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer.

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer. Der ydes kun 
støtte til disse aktiviteter, for så vidt de er 
forenelige med lokale eller regionale 
planer for forebyggelse af skovbrande.

Or. fr

Ændringsforslag 1176
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
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og andre naturkatastrofer. og andre naturkatastrofer, forudsat at de er 
støtteberettigede og derfor indgår i 
forebyggelsesplanen.

Or. en

Ændringsforslag 1177
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer.

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer, som består af 
mere end skovveje og vandtanke, og som 
kan bestå i moderniserede traditionelle 
praksisser (f.eks. græsning, beskæring 
osv.).

Or. en

Ændringsforslag 1178
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer.

b) nationale, regionale, lokale og mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer.

Or. pt

Ændringsforslag 1179
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
overvågning af skovbrande, skadedyr og 
sygdomme samt kommunikationsudstyr.

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
forebyggelse og overvågning af 
skovbrande, skadedyr og sygdomme samt 
kommunikationsudstyr, herunder 
overvågningsinfrastruktur og beskyttende 
infrastruktur.

Or. es

Ændringsforslag 1180
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
overvågning af skovbrande, skadedyr og 
sygdomme samt kommunikationsudstyr.

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
forudsigelse og overvågning af risici for
skovbrande, skadedyr og sygdomme, samt 
af kommunikationsudstyr i skovområder.

Or. fr

Ændringsforslag 1181
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
overvågning af skovbrande, skadedyr og 
sygdomme samt kommunikationsudstyr.

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
forudsigelse og overvågning af risici for
skovbrande, skadedyr og sygdomme samt 
kommunikationsudstyr i skovområder.

Or. en
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Ændringsforslag 1182
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Genopretning af skovenes potentielle 
skader efter skovbrande og andre 
naturkatastrofer, herunder skadedyr, 
sygdomme samt katastrofale hændelser og 
begivenheder i forbindelse med 
klimaforandringer.

udgår

Or. fr

Begrundelse

[Flyttet til artikel 26]

Ændringsforslag 1183
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Genopretning af skovenes potentielle
skader efter skovbrande og andre 
naturkatastrofer, herunder skadedyr, 
sygdomme samt katastrofale hændelser og 
begivenheder i forbindelse med 
klimaforandringer.

d) Genopretning, hvorved 
foranstaltninger, der fremmer naturlig
gendannelse, prioriteres højest, af 
skovpotentiale efter skader som følge af
skovbrande og andre naturkatastrofer, 
herunder skadedyr, sygdomme samt 
katastrofale hændelser og begivenheder i 
forbindelse med klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 1184
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Genopretning af skovenes potentielle
skader efter skovbrande og andre 
naturkatastrofer, herunder skadedyr, 
sygdomme samt katastrofale hændelser og 
begivenheder i forbindelse med 
klimaforandringer.

d) Genopretning af skovpotentiale efter
skader eller ødelæggelser forårsaget af 
skovbrande og andre naturkatastrofer, 
herunder skadedyr, sygdomme samt 
katastrofale hændelser og begivenheder i 
forbindelse med klimaforandringer.

Or. it

Ændringsforslag 1185
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Forebyggelse og genopretning af 
skader forårsaget af vilde dyr.

Or. en

Ændringsforslag 1186
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Forebyggelse og genopretning af 
skader på skovene forårsaget af vilde dyr.

Or. fr
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Ændringsforslag 1187
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Vedligeholdelse af beskyttende 
infrastruktur og opretholdelse af 
vegetationsdækket på et passende niveau i 
skovområder, således at skovbrande kan 
forebygges ved hjælp af græssende 
husdyr.

Or. es

Ændringsforslag 1188
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer relevante 
katastrofer, baseres på videnskabelige 
beviser og anerkendes af videnskabelige 
offentlige organisationer. Hvor det er 
relevant, skal programmet indeholde en 
liste over arter af organismer, som er 
skadelige for planter, og som kan 
forårsage en katastrofe.

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer relevante 
katastrofer, baseres på videnskabelige 
beviser og anerkendes af videnskabelige 
offentlige organisationer.

Or. it

Ændringsforslag 1189
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer relevante 
katastrofer, baseres på videnskabelige 
beviser og anerkendes af videnskabelige 
offentlige organisationer. Hvor det er 
relevant, skal programmet indeholde en 
liste over arter af organismer, som er 
skadelige for planter, og som kan 
forårsage en katastrofe.

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer relevante 
katastrofer, baseres på videnskabelige 
beviser og anerkendes af videnskabelige 
offentlige organisationer.

Or. it

Ændringsforslag 1190
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer relevante
katastrofer, baseres på videnskabelige 
beviser og anerkendes af videnskabelige 
offentlige organisationer. Hvor det er 
relevant, skal programmet indeholde en 
liste over arter af organismer, som er 
skadelige for planter, og som kan forårsage 
en katastrofe.

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer større
katastrofer og/eller opstår alvorlige 
økonomiske og miljømæssige skader, 
baseres på videnskabelige beviser og 
anerkendes af videnskabelige offentlige 
organisationer. Hvor det er relevant, skal 
programmet indeholde en liste over arter af 
organismer, som er skadelige for planter, 
og som kan forårsage en katastrofe. Der 
skal være mulighed for at ajourføre denne 
liste.

Or. pt

Ændringsforslag 1191
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer relevante 
katastrofer, baseres på videnskabelige 
beviser og anerkendes af videnskabelige 
offentlige organisationer. Hvor det er 
relevant, skal programmet indeholde en 
liste over arter af organismer, som er 
skadelige for planter, og som kan forårsage 
en katastrofe.

I tilfælde af forebyggende foranstaltninger 
vedrørende skadedyr og sygdomme skal 
risikoen for, at der indtræffer relevante 
katastrofer, hurtigst muligt baseres på 
videnskabelige beviser og anerkendes af 
videnskabelige offentlige organisationer. 
Hvor det er relevant, skal programmet 
indeholde en liste over arter af organismer, 
som er skadelige for planter, og som kan 
forårsage en katastrofe.

Or. it

Ændringsforslag 1192
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

udgår

Or. de

Begrundelse

Varig skovforvaltning er sikret ved national skovlovgivning. De skovforvaltningsplaner, som 
Kommissionen forlanger, ville medføre mere bureaukrati.
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Ændringsforslag 1193
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Denne foranstaltning er i strid med nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 1194
Mariya Gabriel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 1195
Ulrike Rodust

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Til bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtten betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Or. de

Ændringsforslag 1196
Hynek Fajmon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 eller en plan, 
der komplementerer den allerede 
eksisterende skovforvaltningsplan, med 
detaljeret angivelse af de forebyggende 
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målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1197
Bas Eickhout

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne, og som indeholder en 
national evaluering af risikoen for 
skovbrande eller andre skader (ved at 
undersøge kriterier som bioklimatiske 
zoner, fordelingen af levesteder og 
hyppigheden af tidligere hændelser) samt 
mulige modforanstaltninger. Til bedrifter 
over en vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 1198
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
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vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger. Denne betingelse gælder 
ikke for landbrug, som er en del af en 
grundejersammenslutning og er omfattet 
af en forebyggelsesplan, som de 
kompetente myndigheder har udarbejdet.

Or. es

Begrundelse

Kravet om en vis størrelse skal frafaldes, hvis der indgives en skovforvaltningsplan, hvori der 
er fastlagt mål for forebyggelse og reparation af skader på skove forårsaget af skovbrande og 
naturkatastrofer, under den forudsætning, at disse landbrug er en del af en 
grundejersammenslutning og er omfattet af en forebyggelsesplan, som de kompetente 
myndigheder har udarbejdet, samt en gyldig, godkendt plan for skovudvikling eller -
planlægning.

Ændringsforslag 1199
Ulrike Rodust

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skovområder klassificeret som mellemstor 
til stor risiko for brande i henhold til den 
plan for beskyttelse mod skovbrande, der 
er fastsat af medlemsstaterne, er berettiget 
til støtte i forbindelse med forebyggelse af 
skovbrande.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1200
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skovområder klassificeret som mellemstor 
til stor risiko for brande i henhold til den 
plan for beskyttelse mod skovbrande, der 
er fastsat af medlemsstaterne, er berettiget 
til støtte i forbindelse med forebyggelse af 
skovbrande.

Skovområder klassificeret som havende 
stor, mellemstor eller lav risiko for brande 
i henhold til den plan for beskyttelse mod 
skovbrande, der er fastsat af 
medlemsstaterne, er berettiget til støtte i 
forbindelse med forebyggelse af 
skovbrande.

Or. it

Ændringsforslag 1201
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har 
fundet sted, og at den pågældende 
katastrofe eller de foranstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt 
ødelæggelse af mindst 30 % af det 
relevante skovpotentiale. Denne 
procentdel fastlægges på grundlag af 
enten det gennemsnitlige eksisterende 
potentiale i den treårige periode 
umiddelbart forud for katastrofen eller på 
grundlag af gennemsnittet af den 
femårige periode, der ligger umiddelbart 
forud for katastrofen, idet det bedste og 
det dårligste år ikke medregnes.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

[Transferred to Article 26]

Ændringsforslag 1202
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 30 % af det relevante 
skovpotentiale. Denne procentdel 
fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud 
for katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, 
der ligger umiddelbart forud for 
katastrofen, idet det bedste og det dårligste 
år ikke medregnes.

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt betydelig 
ødelæggelse. Medlemsstaterne fastlægger 
godtgørelsesgrænsen i forhold til 
bestanden.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd vedrørende ødelæggelse af landbrugsmæssigt potentiale er ikke klar 
nok. Den tærskel, der skal fastlægges af medlemsstaterne, bør stå i forhold til 
skovforvaltningsenheden (bestanden).

Ændringsforslag 1203
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß
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Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 30 % af det relevante
skovpotentiale. Denne procentdel
fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, der 
ligger umiddelbart forud for katastrofen, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, eller at de foranstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af skovpotentiale pr. driftsenhed, idet 
potentialet defineres af medlemsstaterne.
Skadens omfang fastlægges på grundlag af 
enten det gennemsnitlige eksisterende 
potentiale i den treårige periode 
umiddelbart forud for katastrofen eller på 
grundlag af gennemsnittet af den femårige 
periode, der ligger umiddelbart forud for 
katastrofen, idet det bedste og det dårligste 
år ikke medregnes.

Or. de

Begrundelse

De ekstra understøttende krav om, at mindst 30 % af skovpotentialet skal være ødelagt, er ikke 
hensigtsmæssigt for katastrofer, som kan knyttes til direktiv 2000/29/EF. Omfanget af og 
definitionen på skaden bør fastlægges af medlemsstaterne. Hvis man regner med en 
vækstperiode på 80 år og mere, er det allerede nødvendigt at kompensere for tab ved skader på 
under 30 %.

Ændringsforslag 1204
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 30 % af det relevante 
skovpotentiale. Denne procentdel 
fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, der 
ligger umiddelbart forud for katastrofen, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 15 % af det relevante 
skovpotentiale. Denne procentdel 
fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, der 
ligger umiddelbart forud for katastrofen, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

Or. it

Ændringsforslag 1205
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 30 % af det relevante 
skovpotentiale. Denne procentdel 

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 30 % af det relevante 
skovpotentiale som fastlagt af 
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fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, der 
ligger umiddelbart forud for katastrofen, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

medlemsstaten. Denne procentdel 
fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, der 
ligger umiddelbart forud for katastrofen, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

Or. en

Ændringsforslag 1206
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den i stk. 1, litra d), nævnte støtte 
dækker som en undtagelse problemer med 
skovdød, som er forårsaget af 
miljømæssige faktorer såsom 
klimaforandringer eller forurening samt 
komplekse sundhedsproblemer forårsaget 
af interaktion mellem patogener.

Or. pt

Ændringsforslag 1207
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der ydes ingen støtte under denne 
foranstaltning for tab af indkomst som 
følge af naturkatastrofen.

udgår

Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
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kombinationen af denne foranstaltning og 
andre nationale støtteinstrumenter eller 
EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås.

Or. fr

Ændringsforslag 1208
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer, der forbedrer
skovøkosystemernes tilpasningsevne og 
miljømæssige værdi

Genopretning af skader på skovene 
forårsaget af skovbrande og katastrofer 
og investeringer til forbedring af 
skovøkosystemernes tilpasningsevne og 
miljømæssige værdi

Or. fr

Ændringsforslag 1209
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og offentlige
organer og andre arealforvaltere.

Or. es
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Begrundelse

Termen "offentlige" bør indsættes i teksten.

Ændringsforslag 1210
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere samt privatretlige og offentlige
organer.

Or. es

Begrundelse

De foreslåede ændringsforslag til de forskellige skovbrugsforanstaltninger tager hensyn til 
ejerforholdene, idet de anerkender offentlige enheder og ikke kun kommuner som 
støttemodtagere.

Ændringsforslag 1211
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere samt privatretlige og offentlige
organer.
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som er uafhængige af statsbudgettet.

Or. es

Begrundelse

Begrebet bør udvides til også at omfatte offentlige organer, således at andre organer end 
kommuner kan drage fordel af støtten.

Ændringsforslag 1212
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere samt privatretlige og offentlige
organer.

Or. it

Ændringsforslag 1213
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige, offentlige og 
halvoffentlige organer, lokale myndigheder 
og sammenslutninger heraf.
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organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

Or. it

Ændringsforslag 1214
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, lokale myndigheder, 
statsskove og sammenslutninger heraf. Der 
kan også ydes støtte til organer, der 
forvalter statsskove.

Or. en

Ændringsforslag 1215
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra 
d), ydes til private og offentlige 
skovbrugere. I tilfælde af statsskove kan 
der også ydes støtte til organer, der 
forvalter sådanne skove, og som er 
uafhængige af statsbudgettet.

Or. en
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Ændringsforslag 1216
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, andre skovforvaltere, lokale 
myndigheder og sammenslutninger heraf. I 
tilfælde af statsskove kan der også ydes 
støtte til organer, der forvalter sådanne 
skove, og som er uafhængige af 
statsbudgettet.

Or. en

Ændringsforslag 1217
Peter Jahr, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.
Denne indskrænkning gælder ikke for 
skovkalkningsforanstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 1218
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes kun til fysiske personer, 
private skovejere, privatretlige og 
halvoffentlige organer, lokale myndigheder 
og sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

Or. de

Ændringsforslag 1219
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer skal tage sigte på 
opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 
økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af skove og 
træbevoksede arealer i det pågældende 
område eller forbedrer økosystemernes 
afbødningspotentiale med hensyn til 
klimaforandringer, uden at udelukke 
økonomiske fordele på lang sigt.

2. Investeringer skal især tage sigte på:

a) genopretningen af skader på 
skovpotentiale som følge af brande og 
andre naturkatastrofer, herunder skader 
forårsaget af skadedyr, sygdomme og 
klimaforandringer samt katastrofale 
hændelser
b) opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 
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økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af skove og 
træbevoksede arealer i det pågældende 
område eller forbedrer økosystemernes 
afbødningspotentiale med hensyn til 
klimaforandringer, uden at udelukke 
økonomiske fordele på lang sigt.

Or. fr

Ændringsforslag 1220
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer skal tage sigte på 
opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 
økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af skove og 
træbevoksede arealer i det pågældende 
område eller forbedrer økosystemernes 
afbødningspotentiale med hensyn til 
klimaforandringer, uden at udelukke 
økonomiske fordele på lang sigt.

2. Investeringer skal tage sigte på 
opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 
økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af skove og 
træbevoksede arealer i det pågældende 
område eller forbedrer økosystemernes 
afbødningspotentiale med hensyn til 
klimaforandringer.

Or. bg

Ændringsforslag 1221
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer skal tage sigte på 
opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 

2. Investeringer skal tage sigte på 
opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 
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økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af skove og 
træbevoksede arealer i det pågældende 
område eller forbedrer økosystemernes 
afbødningspotentiale med hensyn til 
klimaforandringer, uden at udelukke
økonomiske fordele på lang sigt.

økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af og produktiviteten 
for skove og træbevoksede arealer i det 
pågældende område eller forbedrer 
økosystemernes afbødningspotentiale med 
hensyn til klimaforandringer, herunder 
også økonomiske fordele på lang sigt.

Or. it

Begrundelse

Økonomiske aspekter og produktivitet bør også medtages i forbindelse med investeringer med 
sigte på at øge skovøkosystemers tilpasningsevne og miljømæssige værdi med det formål at 
gøre fuldstændig klart, at man er opmærksom på skovenes økonomiske produktivitet og 
forbedring af skovressourcerne som nævnt i betragtning 25. 

Ændringsforslag 1222
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Investeringerne skal i det væsentligste 
tage sigte på genopretningen af skader på 
skovpotentiale forårsaget af brande og 
andre naturkatastrofer, herunder skader 
forårsaget af skadedyr, sygdomme og 
klimaforandringer. 

Or. fr

Ændringsforslag 1223
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte i henhold til stk. 2, litra a), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har 
fundet sted, og at den pågældende 
katastrofe eller de foranstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt 
ødelæggelse af mindst 30 % af det 
omhandlede skovpotentiale. Denne 
procentdel fastlægges enten på grundlag 
af det gennemsnitlige skovpotentiale i den 
treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, 
der ligger umiddelbart forud for 
katastrofen, hvorved det bedste og det 
dårligste år ikke medregnes.

Or. fr

Ændringsforslag 1224
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne foranstaltning kan således 
anvendes til finansiering af indførelse af 
skovplanlægningsinstrumenter såsom 
planlægningsprojekter og tekniske planer, 
som skal indeholde investeringsinitiativer, 
der støttes af denne foranstaltning.

Or. es
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Begrundelse

Der bør medtages en bestemmelse, ifølge hvilken det er muligt at støtte teknisk arbejde såsom 
udarbejdelse af skovplanlægningsdokumenter med henblik på at fremme og tilskynde til bedre 
skovplanlægning.

Ændringsforslag 1225
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtten ydes på betingelse af, at der 
forelægges kvantificeret dokumentation 
for den positive effekt, der opnås ved de 
goder, der skabes ved hjælp af 
investeringen.

Or. pt

Ændringsforslag 1226
Georgios Papastamkos, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Der ydes ingen støtte i henhold til stk. 
2. litra a), for indkomsttab som følge af 
naturkatastrofen. Medlemsstaterne sikrer, 
at overkompensation som følge af 
kombinationen af nærværende 
foranstaltning og andre nationale 
støtteinstrumenter eller andre EU-
støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås.

Or. fr
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Ændringsforslag 1227
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer i ny skovbrugsteknologi og 
forarbejdning og markedsføring af 
skovprodukter

Investeringer i økologisk bæredygtig
skovbrugsteknologi og forarbejdning og 
markedsføring af skovprodukter

Or. en

Ændringsforslag 1228
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private og offentlige 
jordejere og lejere og til andre 
arealforvaltere og SMV'er til investeringer 
til forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. it

Ændringsforslag 1229
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til offentlige og private 
skovejere og til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. es

Begrundelse

De foreslåede ændringsforslag til de forskellige skovbrugsforanstaltninger tager hensyn til 
ejerforholdene, idet de anerkender offentlige enheder og ikke kun kommuner som 
støttemodtagere.

Ændringsforslag 1230
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til offentlige og private 
skovejere og til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
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departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. es

Ændringsforslag 1231
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til offentlige og private 
skovejere og til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. es

Begrundelse

Begrebet bør udvides til også at omfatte offentlige organer, således at andre organer end 
kommuner kan drage fordel af støtten.

Ændringsforslag 1232
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovbrugere, 
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kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

kommuner og sammenslutninger heraf, 
offentlige enheder, der er oprettet med 
erhvervsuddannelse for øje, samt til 
SMV'er til investeringer til forbedring af 
skovenes potentiale eller vedrørende 
forarbejdning og markedsføring, der øger 
værdien af skovprodukter. På Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer, de mindre øer 
i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 1233
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf, 
skovarbejdere og deres sammenslutninger
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 1234
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, andre 
skovforvaltere, kommuner og 
sammenslutninger heraf samt til SMV'er til 
investeringer til forbedring af skovenes 
potentiale eller vedrørende forarbejdning 
og markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 1235
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer i 
økologisk bæredygtige 
skovbrugsteknikker eller vedrørende 
forarbejdning og markedsføring, der øger 
værdien af skovprodukter. På Azorerne, 
Madeira, De Kanariske Øer, de mindre øer 
i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. en
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Ændringsforslag 1236
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes kun til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. de

Ændringsforslag 1237
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer til forbedring af skovenes 
økonomiske værdi skal være på samme
niveau som skovbrugsbedriften og kan 
omfatte investeringer i jord- og 
ressourcevenlige maskiner og 
fremgangsmåder til høstning.

2. Investeringer til forbedring af skovenes 
økologiske værdi skal være på samme 
niveau som skovbrugsbedriften og kan 
omfatte investeringer i økologisk særligt 
værdifulde jord- og ressourcevenlige 
maskiner og fremgangsmåder til høstning.

Or. en

Ændringsforslag 1238
Csaba Sándor Tabajdi
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer til forbedring af skovenes 
økonomiske værdi skal være på samme 
niveau som skovbrugsbedriften og kan 
omfatte investeringer i jord- og 
ressourcevenlige maskiner og 
fremgangsmåder til høstning.

2. Investeringer til forbedring af skovenes 
økonomiske værdi skal være på samme 
niveau som skovbrugsbedriften og kan 
omfatte investeringer i beskyttelsesudstyr 
og arbejdstøj såvel som i jord- og 
ressourcevenlige maskiner og 
fremgangsmåder til høstning.

Or. en

Ændringsforslag 1239
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer til forbedring af skovenes 
økonomiske værdi skal være på samme 
niveau som skovbrugsbedriften og kan 
omfatte investeringer i jord- og 
ressourcevenlige maskiner og 
fremgangsmåder til høstning.

2. Alle investeringer til forbedring af 
skovenes økonomiske værdi og deres 
produktionspotentiale er støtteberettigede.
De skal foretages på samme niveau som 
skovbrugsbedriften og kan omfatte 
investeringer i jord- og ressourcevenlige 
maskiner og fremgangsmåder til høstning

Or. pt

Ændringsforslag 1240
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Investeringer i forbindelse med 
anvendelse af træ som råmateriale eller 
energikilde begrænses til alle de 

3. Investeringer i forbindelse med 
anvendelse af træ som råmateriale eller 
energikilde er relevante for alle de 
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arbejdsprocesser, der går forud for den 
industrielle forarbejdning

arbejdsprocesser, der drejer sig som 
forbedring af skovpotentialet og om
forarbejdning og markedsføring.

Or. fr

Ændringsforslag 1241
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

4. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse på 60 % for mindre udviklede 
regioner og 40 % for øvrige regioner.

Or. pt

Ændringsforslag 1242
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I tilfælde af investeringer i ny 
skovbrugsteknologi og i forarbejdning og 
markedsføring af skovbrugsprodukter er 
støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger, for således 
at bevirke en målbar forbedring af 
bevaringsstatus for arter og naturtyper, 
som er afhængige af eller berørt af 
skovbrug, i tråd med EU's strategi for 
biodiversitet.

Or. en
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Ændringsforslag 1243
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Støtte til skovforanstaltninger bør 
være baseret på en standard for god 
skovbrugspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 1244
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Al støtte til brug og produktion af 
bioenergi bør være baseret på 
bæredygtighedskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Begrundelse

I denne artikel lykkes det hverken at gøre noget ved behovet for at bringe struktur i 
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produktionsudbuddet eller opfylde formålene med Kommissionens forslag. I betragtning af 
sagens store betydning bør denne foranstaltning medtages i forordningen om 
fusionsmarkedsordningen og tildeles tilstrækkelige budgetmidler. Med den nuværende tilgang 
søger man at give små producenter en gunstig behandling, men det kan ende med at vende de 
konsolideringsprocesser om, der allerede er i gang eller planlagt i store 
markedsføringsstrategier, og dermed føre til en fragmentering af udbuddet.

Ændringsforslag 1246
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse af producentsammenslutninger Oprettelse af producentorganisationer og -
sammenslutninger

Or. fr

Ændringsforslag 1247
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. [...] 
[fusionsmarkedsordningen], i 
landbrugssektoren og af 
producentsammenslutninger i 
skovbrugssektoren, især med henblik på:

Or. fr

Ændringsforslag 1248
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentorganisationer som defineret i 
artikel 106 i forordning (EU) nr. [...] om 
en fælles markedsordning i landbrugs- og 
skovbrugssektoren med henblik på:

Or. fr

Ændringsforslag 1249
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentorganisationer, jf. forordning 
(EU) nr. [...] om en fælles 
markedsordning, og andre 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på

Or. de

Ændringsforslag 1250
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger og udvidelser 
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og skovbrugssektoren med henblik på: af eksisterende producentorganisationer, 
ved sammenlægninger eller forøgelser, i 
landbrugs- og skovbrugssektoren med 
henblik på:

Or. pt

Ændringsforslag 1251
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentorganisationer i landbrugs- og 
skovbrugssektoren, eller forøgelse af deres 
størrelse og omfang, med henblik på:

Or. pt

Ændringsforslag 1252
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen og udviklingen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

Or. de

Ændringsforslag 1253
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
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Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

1. Støtte under denne foranstaltning gives 
for at lette oprettelsen og 
sammenlægningen af 
producentsammenslutninger i landbrugs-
og skovbrugssektoren med henblik på:

Or. es

Ændringsforslag 1254
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tilpasse medlemmernes produktion til 
markedskravene

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 1255
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at sikre fair priser til producenterne i 
organisationen ved at styrke deres 
forhandlingsposition i fødevarekæden

Or. en
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Ændringsforslag 1256
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) i fællesskab at markedsføre varer, 
herunder forberedelse til salg, 
centralisering af salg og levering til 
grossister

b) i fællesskab at markedsføre varer og 
fremme dette, herunder forberedelse til 
salg, centralisering af salg og levering til 
grossister

Or. ro

Ændringsforslag 1257
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at etablere infrastruktur og logistik til 
at bruge biomasse på en miljømæssig og 
økonomisk bæredygtig måde, navnlig ved 
teknisk mobilisering af landbrugets 
affald, restprodukter, træcellulose og 
nonfood-cellulosematerialer 

Or. en

Begrundelse

For at udnytte den til rådighed værende biomasseressource effektivt er det nødvendigt med nye 
faciliteter og ny infrastruktur.

Ændringsforslag 1258
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at etablere og optimere infrastruktur 
og logistiske muligheder med henblik på 
at mobilisere biomasse på en miljømæssig 
og økonomisk bæredygtig måde, navnlig 
ved teknisk mobilisering af landbrugets 
affald, restprodukter, træcellulose og 
nonfood-cellulosematerialer 

Or. en

Begrundelse

For at udnytte den til rådighed værende biomasseressource effektivt er det nødvendigt med nye 
faciliteter og ny infrastruktur. Investering i etablering og optimering af infrastruktur og 
logistiske muligheder er af afgørende betydning for at sikre, at al biomasse (herunder 
råmaterialer fra landbrug og skovbrug og affaldsbaserede råmaterialer) kan mobiliseres på en 
miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde, og at biomassen reelt også bliver udnyttet.

Ændringsforslag 1259
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udvidelser gennem forøgelse af 
medlemstallet eller værdien af den 
produktion, der markedsføres i andre 
værdikæder

Or. pt

Ændringsforslag 1260
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) udvidelser gennem associering eller 
sammenlægning inden for rammerne af 
handelsaftaler med henblik på at skabe 
synergieffekter og bringe 
producentorganisationers aktiviteter ind i 
komplementære samarbejdsforbindelser, 
eller udvidelser gennem vertikal 
integration 

Or. pt

Ændringsforslag 1261
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentsammenslutninger, f.eks. 
udvikling af erhvervs- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
innovationsprocesser.

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentorganisationer, f.eks. 
udvikling af forretnings- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
innovationsprocesser.

Or. pt

Ændringsforslag 1262
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentsammenslutninger, f.eks. 
udvikling af erhvervs- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentorganisationer, f.eks. 
udvikling af forretnings- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
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innovationsprocesser. innovationsprocesser.

Or. pt

Ændringsforslag 1263
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentsammenslutninger, f.eks. 
udvikling af erhvervs- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
innovationsprocesser.

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentsammenslutninger, f.eks. 
udvikling af forretnings-, oplagrings- og 
markedsføringspotentiale og 
tilrettelæggelse og fremme af 
innovationsprocesser.

Or. ro

Ændringsforslag 1264
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentsammenslutninger, f.eks. 
udvikling af erhvervs- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
innovationsprocesser.

d) andre aktiviteter, som kan gennemføres 
af producentsammenslutninger, f.eks. 
udvikling af forretnings- og 
markedsføringsfærdigheder og 
tilrettelæggelse og fremme af 
gennemførelsen af innovationsprocesser.

Or. it

Ændringsforslag 1265
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) oprettelse af sammenslutninger af 
producentorganisationer og/eller grupper 
eller sammenslutninger af producenter 
med ansvar for at føre tilsyn med 
anvendelsen af geografiske betegnelser og 
oprindelsesbetegnelser eller 
kvalitetsmærkning i overensstemmelse 
med EU-retten såvel som anerkendte 
brancheorganisationer.

Or. es

Ændringsforslag 1266
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvidelser gennem forøgelse af 
medlemstallet eller værdien af den 
markedsførte produktion op til et 
maksimum på det pågældende marked 

Or. pt

Ændringsforslag 1267
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) udvidelser gennem associering eller 
sammenlægning inden for rammerne af 
handelsaftaler med henblik på at skabe 
synergieffekter og bringe 
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producentorganisationers aktiviteter ind i 
komplementære samarbejdsforbindelser, 
eller udvidelser gennem vertikal 
integration 

Or. pt

Ændringsforslag 1268
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtte kan kun gives som anført i stk. 
1, litra b), hvis den ikke medfører et 
sammenbrud i konkurrencen for 
virksomheder, som kunne bidrage til at nå 
disse mål.

Or. fr

Ændringsforslag 1269
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til 
producentsammenslutninger, der falder 
ind under definitionen af SMV'er.

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der i overensstemmelse med artikel 106 i 
forordningen om 
fusionsmarkedsordningen officielt er 
anerkendt af medlemsstaternes kompetente 
myndighed på grundlag af en 
forretningsplan.

Or. it
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Ændringsforslag 1270
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til 
producentsammenslutninger, der officielt 
er anerkendt af medlemsstaternes 
kompetente myndighed på grundlag af en 
forretningsplan. Den begrænses til 
producentsammenslutninger, der falder 
ind under definitionen af SMV'er.

Støtte ydes til producentorganisationer, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan.

Or. pt

Ændringsforslag 1271
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til 
producentsammenslutninger, der officielt 
er anerkendt af medlemsstaternes 
kompetente myndighed på grundlag af en 
forretningsplan. Den begrænses til 
producentsammenslutninger, der falder 
ind under definitionen af SMV'er.

Støtte ydes til producentorganisationer, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed i 
overensstemmelse med artikel [106 i 
forordningen om 
fusionsmarkedsordningen] og på grundlag 
af en forretningsplan. Den begrænses til 
producentorganisationer, der falder ind 
under definitionen af SMV'er.

Or. pt

Ændringsforslag 1272
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til 
producentsammenslutninger, der falder 
ind under definitionen af SMV'er.

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan eller en 
handlingsplan.

Or. es

Ændringsforslag 1273
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til 
producentsammenslutninger, der falder 
ind under definitionen af SMV'er.

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan.

Or. en

Ændringsforslag 1274
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
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begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af 
SMV'er.

begrænses til producentsammenslutninger, 
hvis årlige omsætning ikke overstiger 50 
mio. EUR.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af arten af de enheder, der modtager støtte under denne artikel, foreslår vi at gå 
bort fra kravet om at falde under definitionen på SMV'er, som indeholder en størrelse for den 
årlige omsætning og beskæftigelse. Det kriterium, der skal begrænse adgangen til støtten, bør 
kun dreje sig om den årlige omsætning og ikke beskæftigelsesniveauet. Derfor foreslår vi at gå 
bort fra definitionen på SMV'er og begrænse støtten til landbrugssammenslutninger ved at 
fastsætte en grænse for den årlige omsætning og ikke medtage antal ansatte.

Ændringsforslag 1275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af 
SMV'er.

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed
på grundlag af en forretningsplan. For 
producentsammenslutninger med en 
omsætning på mindre end 1 mio. EUR i 
medlemsstater, der kom ind i EU før 2004, 
ydes støtte kun i forbindelse med 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, som har et tematisk 
delprogram vedrørende korte 
forsyningskæder, jf. denne forordnings 
artikel 8, stk. 1, litra d).

Or. es

Begrundelse

Es necesario que esta medida sea un instrumento real de concentración de la oferta y suponga 
una fortaleza para el sector productor. En consecuencia resulta imprescindible que se 
contemplen ayudas tanto para la constitución como para la fusión de agrupaciones, y que se 
elimine la limitación a PYME. Finalmente, para las agrupaciones de productores con 
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facturación de hasta 1 millón de euros la ayuda se limitará a los nuevos Estados miembros que 
se adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 o con posterioridad, y para el resto de Estados 
miembros (UE-15) estará limitada al subprograma temático de cadenas de distribución cortas.

Ændringsforslag 1276
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af 
SMV'er.

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af
mikrovirksomheder og små virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1277
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af 
SMV'er.

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af SMV'er 
eller betragtes som sidestillede med disse i 
national ret.

Or. ro
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Ændringsforslag 1278
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte målrettes mod de 
producentorganisationer, hvori 
medlemmerne har kontrollen over 
politikken enten ved at besidde flertallet af 
stemmerettigheder eller ved at have 
flertallet af pladser i bestyrelsen. 

Or. en

Ændringsforslag 1279
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i 
virksomhedsplanen er nået inden for fem år 
efter anerkendelsen af 
producentsammenslutningen.

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i 
virksomhedsplanen er nået inden for ti år 
efter anerkendelsen af 
producentsammenslutningen.

Or. it

Ændringsforslag 1280
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i 
virksomhedsplanen er nået inden for fem år 
efter anerkendelsen af 

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i 
virksomhedsplanen er nået inden for fem år 
efter, at støtten blev ydet i medfør af denne 
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producentsammenslutningen. artikel.

Or. pt

Ændringsforslag 1281
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i 
virksomhedsplanen er nået inden for fem år 
efter anerkendelsen af 
producentsammenslutningen.

Medlemsstaterne kontrollerer, at målene i 
virksomhedsplanen er nået inden for fem år 
efter, at støtten blev ydet i medfør af denne 
artikel. Efter det første år baseres støtten 
på dokumentation for resultaterne, der 
måles ved hjælp af enkle kvantitative 
indikatorer for fremskridt mod de i de 
foregående år fastsatte mål.

Or. pt

Ændringsforslag 1282
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter en periode på fem år anerkendes en 
producentsammenslutning som en 
producentorganisation i henhold til 
artikel 106 i forordning (EU) nr. ... 
(forordningen om 
fusionsmarkedsordningen).

Or. es

Ændringsforslag 1283
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten udbetales som et fast støttebeløb i 
årlige rater de første fem år efter datoen 
for producentsammenslutningens 
godkendelse på grundlag af dens 
forretningsplan. Støtten beregnes på 
grundlag af producentsammenslutningens 
årlige markedsførte produktion. 
Medlemsstaterne indbetaler først den sidste 
rate efter at have kontrolleret, at 
forretningsplanen er gennemført korrekt.

Støtten udbetales som et fast støttebeløb i 
årlige rater de første fem år efter den dato, 
hvor støtten blev ydet i medfør af denne 
artikel. Støtten beregnes på grundlag af 
værdien af producentsammenslutningens 
årlige markedsførte produktion.
Medlemsstaterne indbetaler først den sidste 
rate efter at have kontrolleret, at 
forretningsplanen er gennemført korrekt.

Or. pt

Ændringsforslag 1284
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten udbetales som et fast støttebeløb i 
årlige rater de første fem år efter datoen
for producentsammenslutningens 
godkendelse på grundlag af dens 
forretningsplan. Støtten beregnes på 
grundlag af producentsammenslutningens 
årlige markedsførte produktion. 
Medlemsstaterne indbetaler først den sidste 
rate efter at have kontrolleret, at 
forretningsplanen er gennemført korrekt.

Støtten udbetales som et fast støttebeløb i 
årlige rater de første ti år efter den dato, 
hvor støtten blev ydet i medfør af denne 
artikel. Støtten beregnes på grundlag af 
værdien af producentsammenslutningens 
årlige markedsførte produktion. 
Medlemsstaterne indbetaler først den sidste 
rate efter at have kontrolleret, at 
forretningsplanen er gennemført korrekt.

Or. pt

Ændringsforslag 1285
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det første år kan medlemsstaterne 
udbetale støtte til 
producentsammenslutninger beregnet på 
grundlag af den gennemsnitlige årlige 
værdi af medlemmernes markedsførte 
produktion i løbet af de tre år, inden de 
sluttede sig til sammenslutningen. Hvad 
angår producentsammenslutningerne i 
skovbrugssektoren, beregnes støtten på 
grundlag af den gennemsnitlige produktion 
hos gruppens medlemmer i de sidste fem år 
før godkendelsen, idet den højeste og den 
laveste værdi ikke medregnes.

I det første år kan medlemsstaterne 
udbetale støtte til producentorganisationer
beregnet på grundlag af den 
gennemsnitlige årlige værdi af 
medlemmernes markedsførte produktion i 
løbet af de tre år, inden de sluttede sig til 
organisationen. Hvad angår 
producentsammenslutningerne i 
skovbrugssektoren, beregnes støtten på 
grundlag af den gennemsnitlige produktion 
hos gruppens medlemmer i de sidste fem år 
før godkendelsen, idet den højeste og den 
laveste værdi ikke medregnes.

Or. pt

Ændringsforslag 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det første år kan medlemsstaterne 
udbetale støtte til 
producentsammenslutninger beregnet på 
grundlag af den gennemsnitlige årlige 
værdi af medlemmernes markedsførte 
produktion i løbet af de tre år, inden de 
sluttede sig til sammenslutningen. Hvad 
angår producentsammenslutningerne i 
skovbrugssektoren, beregnes støtten på 
grundlag af den gennemsnitlige produktion 
hos gruppens medlemmer i de sidste fem år 
før godkendelsen, idet den højeste og den 
laveste værdi ikke medregnes.

I det første år kan medlemsstaterne 
udbetale støtte til producentorganisationer
beregnet på grundlag af den 
gennemsnitlige årlige værdi af 
medlemmernes markedsførte produktion i 
løbet af de tre år, inden de sluttede sig til 
organisationen. Hvad angår 
producentsammenslutningerne i 
skovbrugssektoren, beregnes støtten på 
grundlag af den gennemsnitlige produktion 
hos gruppens medlemmer i de sidste fem år 
før godkendelsen, idet den højeste og den 
laveste værdi ikke medregnes.

Or. pt
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Ændringsforslag 1287
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I tilfælde af 
producentsammenslutninger i 
skovbrugssektoren er støtte betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger, for således 
at opnå en målbar forbedring af 
bevaringsstatus for arter og naturtyper, 
som er afhængige af eller berørt af 
skovbrug, i tråd med EU's strategi for 
biodiversitet.
Støtte til skovforanstaltninger bør være 
baseret på en standard for god 
skovbrugspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Efter udløbet af perioden på ti år skal 
producentorganisationen opfylde kravene 
til anerkendelse i henhold til artikel 106 i
forordning (EU) nr. 
(fusionsmarkedsordningen/2012).

Or. pt

Ændringsforslag 1289
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 
denne foranstaltning til rådighed på hele 
deres område i overensstemmelse med 
nationale, regionale eller lokale behov og 
prioriteter. Det er obligatorisk at optage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 
denne foranstaltning til rådighed på hele 
deres område i overensstemmelse med 
nationale, regionale eller lokale behov og 
prioriteter. Det er obligatorisk at optage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne. Disse 
foranstaltninger skal omfatte støtte til 
omdrift, medtagelse af proteinafgrøder i 
omdriften, forbedring af flerårige 
afgrøder og anvendelse af biologiske 
skadedyrsbekæmpelsesmetoder for at 
mindske eller afbøde skadedyrsangreb, 
f.eks. anvendelse af naturlige 
planteforstærkere og naturlige fjender.

Or. en

Ændringsforslag 1290
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 
denne foranstaltning til rådighed på hele 
deres område i overensstemmelse med 
nationale, regionale eller lokale behov og 
prioriteter. Det er obligatorisk at optage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 
denne foranstaltning til rådighed på hele 
deres område i overensstemmelse med 
nationale, regionale eller lokale behov og 
prioriteter. Det er obligatorisk at optage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne. Disse 
operationer kan betale for bevaring såvel 
som ændring af landbrugspraksisser, for 
så vidt som de yder et positivt bidrag til 
miljøet og klimaet.

Or. fr
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Ændringsforslag 1291
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 
denne foranstaltning til rådighed på hele 
deres område i overensstemmelse med 
nationale, regionale eller lokale behov og 
prioriteter. Det er obligatorisk at optage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 
denne foranstaltning til rådighed for alle 
typer operationer, uden at 
forskelsbehandle nogen, på hele deres 
område i overensstemmelse med nationale, 
regionale eller lokale behov og prioriteter. 
Det er obligatorisk at optage denne 
foranstaltning i programmer for udvikling 
af landdistrikterne.

Or. de

Ændringsforslag 1292
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre 
operationer, som består af en eller flere 
miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser på landbrugsjord. 
Når det er behørigt begrundet for at nå mål 
på miljøområdet, kan der ydes betalinger 
for miljø- og klimavenligt landbrug til 
andre arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der indfører 
landbrugsmetoder og 
miljøforvaltningsværktøjer, der tilsammen 
udgør en integreret reaktion på 
miljømæssige udfordringer i landbruget.
Omstilling til økologisk landbrug og 
andre avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer prioriteres højest. 
Miljøvenlige landbrugsprogrammer bør 
være rettet mod eksempler på bedste 
praksis inden for jordbundsforvaltning, 
vandforvaltning, biodiversitet, 
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genanvendelse af næringsstoffer og 
bevarelse af økosystemer 
(foregangsprincippet), prioritere 
investeringer i disse teknikker højt og 
søge at udbrede bedste praksis på hele det 
område, som er omfattet af det 
pågældende program.
Klimaordninger målrettes mod at forbedre 
hele landbrugsbedriftens eller 
landbrugssystemets resultater hvad angår 
begrænsningen af drivhusgasemissioner.
Når det er behørigt begrundet for at nå mål 
på miljøområdet, kan der ydes betalinger 
for miljø- og klimavenligt landbrug til 
andre arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere. Medlemsstaterne bør 
prioritere de nuværende 
miljøforanstaltninger i landbruget højt, 
som har dokumenteret gode 
miljøresultater.

Or. en

Ændringsforslag 1293
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere 
og andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
landbrugsjord. Når det er behørigt 
begrundet for at nå mål på miljøområdet, 
kan der ydes betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug til andre 
arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere og grupper af 
landbrugere, der frivilligt forpligter sig til 
at gennemføre operationer, som består af 
en eller flere miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser på landbrugsjord.
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Or. en

Ændringsforslag 1294
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
landbrugsjord. Når det er behørigt 
begrundet for at nå mål på miljøområdet, 
kan der ydes betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug til andre 
arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
landbrugsjord eller jord, der kan anvendes 
som landbrugsjord, eller som har 
gennemført investeringstiltag med henblik 
på at tilpasse sig klimaforandringerne. 
Når det er behørigt begrundet for at nå mål 
på miljøområdet, kan der ydes betalinger 
for miljø- og klimavenligt landbrug til 
grupper af landbrugere.

Or. de

Begrundelse

Målgruppen for denne foranstaltning bør først og fremmest være landbrugere.

Ændringsforslag 1295
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
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forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
landbrugsjord. Når det er behørigt 
begrundet for at nå mål på miljøområdet, 
kan der ydes betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug til andre 
arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
støtteberettigede arealer. Når det er 
behørigt begrundet for at nå mål på 
miljøområdet, kan der ydes betalinger for 
miljø- og klimavenligt landbrug til andre 
arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

Or. fr

Ændringsforslag 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som består af en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser på 
landbrugsjord. Når det er behørigt 
begrundet for at nå mål på miljøområdet, 
kan der ydes betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug til andre 
arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som er i overensstemmelse med en eller 
flere miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser på landbrugsjord. 
Når det er behørigt begrundet for at nå mål 
på miljøområdet, kan der ydes betalinger 
for miljø- og klimavenligt landbrug til 
andre arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

Or. it

Ændringsforslag 1297
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
betydeligt mere vidtgående end de 
relevante obligatoriske standarder, der er 
fastsat i henhold til kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EF) nr. HR/2012, og andre 
relevante forpligtelser, der er fastsat i 
kapitel 2 i afsnit III, i forordning (EU) 
nr. DP/2012, relevante minimumskrav til 
brug af gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1298
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.
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Or. de

Begrundelse

Alle miljøvenlige landbrugsforanstaltninger og alle klimaforanstaltninger bør accepteres som 
"grønne pr. definition" inden for miljøkomponenten i søjle 1, dog uden at øge de grundliggende 
krav under søjle 2.

Ændringsforslag 1299
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012,
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 1300
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
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obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012,
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. it

Ændringsforslag 1301
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012,
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. it
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Ændringsforslag 1302
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1303
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
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relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1304
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012,
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. fr

Ændringsforslag 1305
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
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obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012.

Or. en

Ændringsforslag 1306
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit IV i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012. 
Alle sådanne obligatoriske krav
identificeres i programmet.

Or. en

Begrundelse

De grundlæggende krav vedrørende betalinger til miljø- og klimavenligt landbrug bør ikke 
hindre medlemsstaterne i at indføre national lovgivning til beskyttelse af naturen og miljøet.
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Ændringsforslag 1307
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012,
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske standarder, der er fastsat i 
henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 
(EF) nr. HR/2012, andre relevante 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012 og
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler. Alle sådanne 
obligatoriske krav identificeres i 
programmet.

Or. pt

Ændringsforslag 1308
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Anvendelsen af 
krydsoverensstemmelse, der er baseret på 
arealbetalinger, i forbindelse med 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne skal knyttes sammen med 
en fælles tilgang, der gælder for begge 
søjler, til reglerne for beregning af 
krydsoverensstemmelsessanktioner, når 
der er tale om støttemodtagere under 
ordninger for små landbrugere. 
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Gennemførelse af den grønne pakke som 
grundlag for denne tilgang vil have to 
følgevirkninger: 
1. Forøgelse af den administrative byrde 
ved at være til hinder for 
programmeringsprocessen vedrørende 
udarbejdelse af programmer for udvikling 
af landdistrikter efterfulgt af udvikling af 
komplekse mekanismer til at muliggøre 
den tekniske gennemførelse af sådanne 
betalingsordninger.
2. Reduktion af den forventede effekt af 
foranstaltninger til støtte for 
miljøbeskyttelse og bæredygtig forvaltning 
af landbrugsjorden og naturressourcerne.
Indførelse af den grønne pakke vil 
medføre en nedgang i niveauet for 
betalinger til miljø- og klimavenligt 
landbrug efter kriterier, der er i strid med 
principperne om kvantificering af 
indkomsttab og ekstraomkostninger, der 
er opstået for landbrugere som følge af 
opfyldelsen af forpligtelserne. Der skal 
ydes fuld kompensation for indkomsttab 
og ekstraomkostninger, der er opstået som 
følge af gennemførelse af 
miljøforanstaltninger i landbruget. 

Or. ro

Ændringsforslag 1309
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør omfatte foranstaltninger, 
der tilskynder til positiv forvaltning af 
forpligtelser, der er fastsat i henhold til 
artikel 32, kapitel 2, afsnit III, i 
forordning (EU) nr. DP/2012, med 
henblik på yderligere forbedring af det 
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miljømæssige udbytte heraf.  Sådanne 
foranstaltninger bør skræddersys til det 
pågældende areal for at få maksimalt 
miljømæssigt udbytte deraf.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilskynde til positiv forvaltning ved hjælp af miljøordninger i landbruget 
for yderligere at fremme det miljømæssige udbytte af forpligtelsen vedrørende miljømæssige 
fokusområder i forbindelse med miljøbetalingerne under søjle 1.

Ændringsforslag 1310
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Støtte kan tildeles landbrugere med 
henblik på opfyldelse af nationale krav til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
når disse krav er mere vidtrækkende end 
de generelle principper og krav i direktiv 
2009/128/EF.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres krav om krydsoverensstemmelse med henblik på at indføje 
integreret bekæmpelse af skadegørere under anvendelsesområdet i henhold til artikel 93 i 
Kommissionens forslag om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik. However, some Member States might go beyond the minimum IPM 
requirements and principles while transposing the Sustainable Use Directive and will impose 
additional investments and costs to farmers to comply with these standards. In this sense, rural 
development funds should ensure that farmers in those countries have the necessary resources 
to comply with the additional requirements in order to avoid competitive disadvantage.

Ændringsforslag 1311
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt landbrugere automatisk er 
berettigede til den i kapitel 2 i afsnit III i 
forordning (EU) nr. [DP] omhandlede 
støtte, behøver de i artikel 29, stk. 4, i 
nærværende forordning omhandlede 
miljø- og klimavenlige foranstaltninger 
ikke at være de samme som de grønne 
foranstaltninger, dog skal programmerne 
for miljø- og klimavenligt landbrug være 
mere vidtrækkende end fordelene ved de 
grønne foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1312
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
give personer, der påtager sig at 
gennemføre operationer under denne 
foranstaltning, den viden og de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
gennemføre dem, herunder 
ekspertrådgivning vedrørende operationer 
og/eller ved at betinge støtten af relevant 
uddannelse.

4. Medlemsstaterne kan bestræbe sig på at 
give personer, der påtager sig at 
gennemføre operationer under denne 
foranstaltning, den viden og de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
gennemføre dem, herunder 
ekspertrådgivning vedrørende operationer 
og/eller ved at betinge støtten af relevant 
uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 1313
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
give personer, der påtager sig at 
gennemføre operationer under denne 
foranstaltning, den viden og de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
gennemføre dem, herunder 
ekspertrådgivning vedrørende operationer 
og/eller ved at betinge støtten af relevant 
uddannelse.

4. Medlemsstaterne sikrer, at personer, der 
påtager sig at gennemføre operationer 
under denne foranstaltning, har mulighed 
for at få den viden og de oplysninger, der 
er nødvendige for at gennemføre dem, 
herunder ved at etablere tjenester, der kan 
give ekspertrådgivning vedrørende påtagne
operationer. 

Or. it

Ændringsforslag 1314
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Det er nødvendigt med en 
overgangsbestemmelse i forbindelse med 
de nye regler for at gøre det muligt for 
modtagere af betalinger til miljø- og 
klimavenligt landbrug at opfylde 
betingelserne for støtteberettigelse. Mange 
risici kan afsløres ved en inspektion: 
Intensivering af landbrugsaktiviteterne på 
områder af høj naturmæssig værdi i stedet 
for sikring af 
landbrugerens/landbrugshusholdningens 
indkomst med deraf følgende negativ 
indvirkning på miljømæssige faktorer 
(biodiversitet, vand, jordbund, 
klimaforandringer). Manglende mulighed 
for at absorbere de midler, der er 
øremærkede til miljømæssige formål 
(mindst 25 % af det samlede bidrag fra 
ELFUL til hvert af programmerne til 
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udvikling af landdistrikter).

Or. ro

Ændringsforslag 1315
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

5. For så vidt angår opnåelse og 
opretholdelse af EU's miljømæssige mål 
skal forpligtelser under denne 
foranstaltning gennemføres i en periode på
fjorten år med mulighed for at vælge disse 
forpligtelser fra efter syv år.

Or. en

Ændringsforslag 1316
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal principielt gennemføres for en periode 
på et til syv år afhængigt af den foretagne 
investering. Hvor det er nødvendigt for at 
opnå eller fastholde de miljømæssige 
fordele, der søges opnået, kan 
medlemsstaterne imidlertid fastsætte en 
længere periode i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne for bestemte 
typer forpligtelser, herunder om de årlige 
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indledende periode. forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode. Den årlige mulighed 
for forlængelse gælder også eksisterende 
forpligtelser.

Or. de

Begrundelse

Det bør være muligt at fastlægge den periode, inden for hvilken en given miljø- og klimavenlig 
foranstaltning skal gennemføres, individuelt og særskilt for hver foranstaltning.
Fem år er ikke en optimal periode for alle foranstaltninger. Muligheden for at forlænge en 

foranstaltning på årlig basis bør udvides til også at omfatte eksisterende projekter.

Ændringsforslag 1317
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere eller 
kortere (minimum et år) periode i deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

Or. en

Ændringsforslag 1318
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
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skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere eller 
kortere periode i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne for bestemte 
typer forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

Or. de

Ændringsforslag 1319
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter udløbet af den 
indledende periode. For nye forpligtelser, 
der følger direkte efter de i den første 
periode opfyldte forpligtelser, kan 
medlemsstaterne fastlægge en kortere 
periode i deres programmer for udvikling 
af landdistrikter. I behørigt begrundede 
tilfælde kan medlemsstaterne også 
fastlægge et kortere tidsrum for den første 
periode.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør tillægges fleksibilitet for at kunne fastlægge den mest hensigtsmæssige 



PE494.479v01-00 134/174 AM\909513DA.doc

DA

varighed af aftaler i overensstemmelse med de forhold, der gør sig gældende i den enkelte 
region. Nye aftaler, der følger efter udløbet af den første periode, bør være uafhængige af 
denne for så vidt angår sanktioner. Det foreslåede ændring er i tråd med den konsoliderede, 
reviderede tekst fra det danske formandskab.

Ændringsforslag 1320
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode. For nye forpligtelser, 
der følger direkte efter de i den første 
periode opfyldte forpligtelser, kan 
medlemsstaterne fastlægge en kortere 
periode i deres programmer for udvikling 
af landdistrikter. I behørigt begrundede 
tilfælde kan medlemsstaterne også 
fastlægge et kortere tidsrum for den første 
periode.

Or. en

Ændringsforslag 1321
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
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skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode. For bestemte 
delforanstaltninger og indsatsområder 
bestemmes, at medlemsstaterne kan indgå 
forpligtelser under denne foranstaltning 
for perioder på mindre end fem år.

Or. bg

Ændringsforslag 1322
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

5. Forpligtelser under denne foranstaltning, 
der dækker en periode, som skal 
fastlægges i programmet, skal 
gennemføres for en periode på fem til syv 
år. Hvor det er nødvendigt for at opnå eller 
fastholde de miljømæssige fordele, der 
søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

Or. pt

Ændringsforslag 1323
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß, Georgios Papastamkos
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

Støtte fra ELFUL kan vedrøre 
foranstaltninger, der er omfattet af kapitel 
2 i afsnit III i forordning (EF) nr. 
DP/2012.

Or. de

Begrundelse

Kravene til foranstaltningerne vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug er i princippet mere 
vidtrækkende end kravene til foranstaltninger vedrørende grønnere landbrug inden for 
rammerne af direkte betalinger. Certificerede miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger 
bør derfor automatisk opfylde kravene vedrørende grønnere landbrug.  Derfor bør alle 
foranstaltninger samlet set betragtes som grønne og gælde i begge søjler, dem vedrørende 
grønnere landbrug i første søjle og ordningen vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug i 
anden søjle.

Ændringsforslag 1324
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
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forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 30 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 40 %. I behørigt 
begrundede tilfælde i forbindelse med 
operationer vedrørende miljøbevaring kan 
støtten ydes som et fast beløb eller 
engangsbeløb pr. enhed, såfremt der er 
registreret permanente begrænsninger for 
et område.

Or. en

Begrundelse

For some areas transaction costs exceed the proposed 20% / 30 % respectively. This is 
especially true for some of the most interesting areas seen from a nature protection 
perspective. If demands for a certain activity e.g. grazing of such areas are not met due to low 
interest from potential beneficiaries it should be considered that transaction costs are too high 
to make a commitment economically sustainably for beneficiaries. One-off payments are 
relevant where permanent obligations are needed in order to reach the aim. For example this 
could be important for measures to enhance carbon conservation and sequestration.
Furthermore this would be an important step towards simplification. The amendment regarding 
one-off payments is in line with the Danish Presidency’s consolidated revised text.

Ændringsforslag 1325
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 30 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
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grænseværdien 30 %. grænseværdien 30 %.

Or. en

Ændringsforslag 1326
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %. I behørigt 
begrundede tilfælde i forbindelse med 
operationer vedrørende miljøbevaring kan 
støtten ydes som et fast beløb eller 
engangsbeløb pr. enhed for forpligtelser 
til at give afkald på at anvende arealer 
kommercielt, idet dette beløb beregnes på 
grundlag af afholdte ekstraomkostninger 
og indkomsttab.

Or. en

Ændringsforslag 1327
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for deres 
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af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis 
forpligtelserne er iværksat af grupper af
landbrugere, er grænseværdien 30 %.

ekstraomkostninger og indkomsttab som 
følge af de påtagne forpligtelser. Om 
nødvendigt kan de også dække 
transaktionsomkostninger til en værdi af op 
til 20 % af præmien for forpligtelserne til 
at drive miljø- og klimavenligt landbrug. 
For så vidt angår forpligtelser, som en 
gruppe landbrugere har påtaget sig, ydes 
et fast beløb for hver deltagende 
landbruger til dækning af de ekstra 
tilpasningsomkostninger i det første år.  
I forbindelse med beregning af de i dette 
stykke omhandlede udbetalinger kan 
medlemsstaterne i situationer, hvor man 
risikerer, at praksisser til gavn for miljøet 
og klimaet bliver opgivet, foretage 
beregningen af støtte på grundlag af 
offeromkostningen ved at undlade at 
gennemføre aktiviteterne.

Or. pt

Ændringsforslag 1328
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere eller 
af andre jordforvaltere, er grænseværdien 
30 %. Såfremt programmet til udvikling af 
landdistrikter ikke indeholder nogen 
bestemmelse om gennemførelse af 
foranstaltningen i artikel 31 for 
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operationer, der falder inden for 
anvendelsesområdet for direktiv 
92/43/EØF, 2009/147/EF og 2000/60/EF, 
øges grænseværdien for 
transaktionsomkostninger til 30 %.  

Or. it

Ændringsforslag 1329
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser, også selv om det drejer sig 
om bibeholdelse af eksisterende 
miljøvenlige praksisser..

Ekstraomkostningerne og indkomsttabet 
fastslås i forhold til praksisser, der anses 
for at være mindre miljøvenlige. Det skal 
være de praksisser, som de offentlige 
myndigheder ville have forventet blev 
fuldt i hele det pågældende område, hvis 
der ikke havde været nogen betalinger.
Om nødvendigt kan betalingerne også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
stammer fra en kollektiv foranstaltning, er 
grænseværdien 30 %.

Or. fr
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Ændringsforslag 1330
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
belønne modtagere for bestræbelser på at 
forbedre bedriftens miljø- og 
klimamæssige resultater med særlig fokus 
på investeringer, hvormed man tager de 
nye udfordringer op, som 
klimaforandringerne, vedvarende energi, 
vand- og jordbundsforvaltning og 
biodiversitet indebærer. Om nødvendigt 
kan de også dække 
transaktionsomkostninger til en værdi af op 
til 20 % af præmien for forpligtelserne til 
at drive miljø- og klimavenligt landbrug. 
Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper 
af landbrugere, er grænseværdien 30 %.

Or. en

Ændringsforslag 1331
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert 
Deß

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger og 
omkostninger som incitamentkomponent 
til en værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
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grænseværdien 30 %. er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

Or. de

Begrundelse

Incitamenter til at indføre eller bibeholde miljøvenlige produktionsprocesser, bevare 
landskabet og dets karakteristika, naturens ressourcer, biodiversitet, er et offentligt anliggende.

Ændringsforslag 1332
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for deres 
ekstraomkostninger og indkomsttab som 
følge af de påtagne forpligtelser. Om 
nødvendigt kan de også dække 
transaktionsomkostninger til en værdi af op 
til 20 % af præmien for forpligtelserne til 
at drive miljø- og klimavenligt landbrug. 
Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper 
af landbrugere, er grænseværdien 30 %.

Or. ro

Begrundelse

For at nå målene om at beskytte miljøet og bevare biodiversiteten er det nødvendigt at give de 
landbrugere, der vælger at skifte fra konventionelt landbrug til økologisk landbrug, fuld 
kompensation for de ekstraomkostninger, de pådrager sig, og den indkomst, de taber. 

Ændringsforslag 1333
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, 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 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere 
og/eller af andre jordforvaltere, er 
grænseværdien 30 %.

Or. it

Ændringsforslag 1334
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 
er iværksat af grupper af landbrugere eller 
grupper af andre arealforvaltere, er 
grænseværdien 30 %.

Or. es
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Ændringsforslag 1335
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I forbindelse med beregning af de i 
forrige stykke omhandlede betalinger kan 
medlemsstaterne i situationer, hvor man 
risikerer, at praksisser til gavn for miljøet 
og klimaet bliver opgivet, anvende 
princippet om offeromkostninger.

Or. pt

Ændringsforslag 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Såfremt forpligtelserne under denne 
foranstaltning omfatter gennemførelse af 
grønne foranstaltninger som en del af 
forberedelsen til at opfylde andre 
forpligtelser under foranstaltningen, kan 
der gives kompensation for de grønne 
foranstaltninger under denne 
foranstaltning. I så fald kan der ikke 
modtages støtte til dem som "ikke-
produktive investeringer" inden for 
rammerne af artikel 18, stk. 1, litra d).  

Or. it

Ændringsforslag 1337
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvor det er påkrævet for at sikre en 
effektiv anvendelse af foranstaltningen, 
kan medlemsstaterne bruge den 
procedure, der er nævnt i artikel 49, 
stk. 3, til udvælgelse af støttemodtagere.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1338
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ikke ydes støtte under denne 
foranstaltning til forpligtelser, der er 
omfattet af foranstaltningen for økologisk 
landbrug.

Der kan ikke ydes støtte under denne 
foranstaltning til forpligtelser, der er 
omfattet af foranstaltningen for økologisk 
landbrug. Der må ikke ydes støtte under 
denne foranstaltning til forpligtelser, som 
er gavnlige for klimaet, men har en 
negativ indvirkning på miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 1339
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ikke ydes støtte under denne 
foranstaltning til forpligtelser, der er 
omfattet af foranstaltningen for økologisk 
landbrug.

Der kan ikke ydes betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug til omstilling eller 
opretholdelse af foranstaltningen for 
økologisk landbrug.
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Or. en

Begrundelse

Under den miljøvenlige landbrugsforanstaltning kan en landbruger få støtte til f.eks. at 
etablere eller bevare traditionelle biotoper eller brede stødpudeområder. Denne mulighed bør 
bevares.

Ændringsforslag 1340
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Støtten kan med henblik på bevarelse af 
genetiske ressourcer i landbruget ydes til 
operationer, der ikke er omfattet af 
bestemmelserne i stk. 1-8.

9. Støtten ydes med henblik på bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse og udvikling af 
genetisk diversitet i landbruget til 
operationer, der ikke er omfattet af 
bestemmelserne i stk. 1-8. Det skal være 
obligatorisk at tilbyde denne støtte i 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne. 

Or. en

Ændringsforslag 1341
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende den årlige forlængelse af 
forpligtelserne efter operationens 
indledende periode, betingelser vedrørende 
forpligtelser til udbredelse eller alternativ 
forvaltning af husdyrbrug, begrænse
gødning, plantebeskyttelsesmidler eller 

10. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende den årlige forlængelse af 
forpligtelserne efter operationens 
indledende periode, betingelser vedrørende 
forpligtelser til udbredelse eller alternativ 
forvaltning af husdyrbrug, orientere 
brugen af gødning, 
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anden form for input, opdrætte lokale 
racer, der er i fare for at gå tabt for 
landbruget, eller bevare plantegenetiske 
ressourcer samt vedrørende definitionen af 
støtteberettigede operationer i henhold til 
stk. 9.

plantebeskyttelsesmidler eller anden form 
for input mod et bæredygtigt landbrug, 
opdrætte lokale racer, der er i fare for at gå 
tabt for landbruget, eller bevare 
plantegenetiske ressourcer samt vedrørende 
definitionen af støtteberettigede 
operationer i henhold til stk. 9.

Or. en

Begrundelse

Et af hovedincitamenterne til direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider var at 
begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter og at sikre udvikling af bedre produkter 
med henblik på at minimere følgerne heraf for miljøet og menneskers sundhed. Derudover 
begrænser forordning (EF) nr. 1107/2009 følgerne af og risikoen ved 
plantebeskyttelsesprodukter ved hjælp af revision af godkendelsen af aktivstoffer. Vedtagelsen 
af yderligere foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter om anvendelse af 
plantebeskyttelsesprodukter inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik bør under alle 
omstændigheder orienteres i samme retning for således at sikre sammenhæng på tværs af 
politikker.

Ændringsforslag 1342
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende den årlige forlængelse af 
forpligtelserne efter operationens 
indledende periode, betingelser vedrørende 
forpligtelser til udbredelse eller alternativ 
forvaltning af husdyrbrug, begrænse
gødning, plantebeskyttelsesmidler eller 
anden form for input, opdrætte lokale 
racer, der er i fare for at gå tabt for 
landbruget, eller bevare plantegenetiske 
ressourcer samt vedrørende definitionen af 
støtteberettigede operationer i henhold til 
stk. 9.

10. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende den årlige forlængelse af 
forpligtelserne efter operationens
indledende periode, betingelser vedrørende 
forpligtelser til udbredelse eller alternativ 
forvaltning af husdyrbrug, orientere 
brugen af gødning, 
plantebeskyttelsesmidler eller anden form 
for input mod et bæredygtigt landbrug, 
opdrætte lokale racer, der er i fare for at gå 
tabt for landbruget, eller bevare 
plantegenetiske ressourcer samt vedrørende 
definitionen af støtteberettigede 
operationer i henhold til stk. 9.
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Or. en

Ændringsforslag 1343
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. På grundlag af den forudgående 
vurdering bør medlemsstaterne 
foretrække miljøforanstaltninger i 
landbruget, som giver bedre øgede 
miljøresultater på bedriftsniveau og 
regional niveau, når de udvikler nye eller 
eksisterende miljøordninger under den 
kommende programmeringsperiode med 
henblik på at opretholde udnyttelsen af 
ordningerne og øge deres effekt 
yderligere.

Or. en

Ændringsforslag 1344
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. Medlemsstaterne skal gøre det lettere 
for landbrugere gå ind i miljøordninger 
før udløbet af programmeringsperioden, 
hvis målene endnu ikke er nået.

Or. en

Ændringsforslag 1345
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Økologisk landbrug
1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha ULA til landbrugere eller grupper 
af landbrugere, der forpligter sig til på 
frivillig basis at overgå til eller opretholde 
økologiske landbrugsmetoder og metoder 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 834/200735.
2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, 
der er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til 
kapitel I i afsnit VI i forordning (EU) 
nr. HR/2012, relevante minimumskrav til 
brug af gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle disse krav 
identificeres i programmet.
3. Forpligtelser under denne 
foranstaltning skal gennemføres for en 
periode på fem til syv år. Ydes der støtte til 
vedligeholdelse af økologisk landbrug, 
kan medlemsstaterne i deres programmer 
for udvikling af landdistrikterne 
foreskrive en årlig forlængelse efter 
afslutningen af den indledende periode.
4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en 
del af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er 
iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.
5. Støtten må ikke overstige det 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.
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Or. de

Begrundelse

Støtte til økologiske landbrug, der går ud over den almindelige støtte til landbruget, bør 
afvises, da det vil føre til uønskede forvridninger af konkurrencen for landbrugsvirksomheder. I 
betragtning af de stigende omsætningstal hos økologiske virksomheder og forbrugernes øgede 
forbrug kan et muligt markedssvigt ikke anføres som begrundelse for at yde støtte.

Ændringsforslag 1346
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha ULA til landbrugere eller grupper af 
landbrugere, der forpligter sig til på 
frivillig basis at overgå til eller opretholde 
økologiske landbrugsmetoder og metoder 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 834/200735.

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha ULA til landbrugere eller grupper af 
landbrugere, der forpligter sig til på 
frivillig basis at overgå til eller opretholde 
økologiske landbrugsmetoder og metoder 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 834/200735. Det skal være obligatorisk 
at tilbyde denne foranstaltning under 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne. 

Or. en

Ændringsforslag 1347
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha ULA til landbrugere eller grupper af 
landbrugere, der forpligter sig til på 
frivillig basis at overgå til eller opretholde 
økologiske landbrugsmetoder og metoder 

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha ULA og/eller husdyrenhed til 
landbrugere eller grupper af landbrugere, 
der forpligter sig til på frivillig basis at 
overgå til eller opretholde økologiske 
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som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 834/200735.

landbrugsmetoder og metoder som 
defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 834/200735.

Or. es

Begrundelse

Det bør være muligt at fastlægge støttebeløb pr. husdyrenhed, da det ellers vil være vanskeligt 
eller umuligt at udvikle foranstaltninger til fremme af økologisk husdyrhold i stil med, hvad der 
har været i tidligere programmeringsperioder.

Ændringsforslag 1348
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til kapitel I 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle disse krav 
identificeres i programmet.

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til kapitel I 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012.

Or. en

Ændringsforslag 1349
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til kapitel I 

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til kapitel I 
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i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012, 
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle disse krav 
identificeres i programmet.

i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012. 
Alle disse krav identificeres i programmet.

Or. ro

Ændringsforslag 1350
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til kapitel I 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012,
relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle disse krav 
identificeres i programmet.

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til kapitel I 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012 
og relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler. Alle disse krav 
identificeres i programmet.

Or. pt

Ændringsforslag 1351
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 
er mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske normer i henhold til kapitel I 
i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012, 

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser 
med økologisk produktion, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
normer i henhold til kapitel I i afsnit VI i 
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relevante minimumskrav til brug af 
gødningsstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle disse krav 
identificeres i programmet.

forordning (EU) nr. HR/2012, relevante 
minimumskrav til brug af gødningsstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler samt andre 
relevante obligatoriske krav indført under 
national lovgivning. Alle disse krav 
identificeres i programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1352
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til vedligeholdelse 
af økologisk landbrug, kan 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne foreskrive en 
årlig forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode.

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Medlemsstaterne skal gøre det 
muligt for landbrugere også at påtage sig 
disse forpligtelser efter 2015 ved at 
garantere dem mindst fem års støtte under 
eksisterende og efterfølgende programmer 
inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik efter 2020. Det skal kun 
være muligt at trække sig ud af en 
forpligtelse, hvis der ikke ydes støtte til en 
sammenlignelig foranstaltning i 
programmerne efter 2020. Ydes der støtte 
til vedligeholdelse af økologisk landbrug, 
kan medlemsstaterne i deres programmer 
for udvikling af landdistrikterne foreskrive 
en årlig forlængelse efter afslutningen af 
den indledende periode.

Or. de

Begrundelse

Efterspørgslen efter produkter fra økologiske landbrug i EU er stigende. Derfor bør det være 
støtteberettiget at udvikle økologiske landbrug i hele programmeringsperioden for at give nye 
bedrifter mulighed for langsigtet planlægning.
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Ændringsforslag 1353
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til vedligeholdelse 
af økologisk landbrug, kan 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne foreskrive en 
årlig forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode.

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til omlægning til 
økologisk landbrug, kan medlemsstaterne 
fastsætte en kortere indledende periode 
svarende til konvergensperioden. Ydes der 
støtte til vedligeholdelse af økologisk 
landbrug, kan medlemsstaterne i deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne foreskrive en årlig 
forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode. For nye forpligtelser 
vedrørende vedligeholdelse, der følger 
direkte efter den i den første periode 
opfyldte forpligtelse, kan medlemsstaterne 
fastlægge en kortere periode i deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikter.

Or. en

Ændringsforslag 1354
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til vedligeholdelse 
af økologisk landbrug, kan 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne foreskrive en 
årlig forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode.

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til omlægning til 
økologisk landbrug, kan medlemsstaterne 
fastsætte en kortere indledende periode 
svarende til konvergensperioden. Ydes der 
støtte til vedligeholdelse af økologisk 
landbrug, kan medlemsstaterne i deres 
programmer for udvikling af 
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landdistrikterne foreskrive en årlig 
forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode. For nye forpligtelser 
vedrørende vedligeholdelse, der følger 
direkte efter den i den første periode 
opfyldte forpligtelse, kan medlemsstaterne 
fastlægge en kortere periode i deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikter.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør tillægges fleksibilitet til at fastlægge den mest hensigtsmæssige varighed 
af aftaler i overensstemmelse med de forhold, der gør sig gældende i den enkelte region. Nye 
aftaler, der følger efter udløbet af den indledende periode, bør være uafhængige af denne for så 
vidt angår sanktioner. Det foreslåede ændring er i tråd med den konsoliderede, reviderede 
tekst fra det danske formandskab.

Ændringsforslag 1355
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er 
iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser i forbindelse med omlægning 
til økologisk landbrug. Betalinger til 
opretholdelse af økologiske 
landbrugspraksisser ydes på årsbasis og 
skal kompensere modtagerne for deres 
ekstraomkostninger og indkomsttab som 
følge af de påtagne forpligtelser. Om 
nødvendigt kan de også dække 
transaktionsomkostninger til en værdi af op 
til 20 % af præmien for forpligtelserne. 
Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper 
af landbrugere, er grænseværdien 30 %.

Or. pt
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Ændringsforslag 1356
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er 
iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle deres 
ekstraomkostninger og indkomsttab som 
følge af de påtagne forpligtelser. Om 
nødvendigt kan de også dække 
transaktionsomkostninger til en værdi af op 
til 20 % af præmien for forpligtelserne. 
Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper 
af landbrugere, er grænseværdien 30 %.

Or. ro

Begrundelse

Ligesom ved situationen i artikel 29, stk. 6, bør kompensationens niveau være højt nok til at 
dække samtlige ekstraomkostninger og indkomsttab, som modtagerne pådrager sig i 
forbindelse med omlægning til økologisk landbrug.

Ændringsforslag 1357
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er 
iværksat af grupper af landbrugere, er 

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle deres 
ekstraomkostninger og indkomsttab som 
følge af de påtagne forpligtelser. Om 
nødvendigt kan de også dække 
transaktionsomkostninger til en værdi af op 
til 20 % af præmien for forpligtelserne. 
Hvis forpligtelserne er iværksat af grupper 
af landbrugere, er grænseværdien 30 %.
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grænseværdien 30 %.

Or. ro

Ændringsforslag 1358
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne er 
iværksat af grupper af landbrugere, er 
grænseværdien 30 %.

4. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne. Hvis forpligtelserne 
stammer fra en kollektiv foranstaltning, er 
grænseværdien 30 %.

Or. fr

Ændringsforslag 1359
Liam Aylward, Marit Paulsen, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bestræber sig på at give 
landbrugere, der påtager sig forpligtelser 
under denne foranstaltning, den viden og 
de oplysninger, der er nødvendige for at 
opfylde dem.

Or. en
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Ændringsforslag 1360
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
give landbrugere, der påtager sig 
forpligtelser under denne foranstaltning, 
den viden og de oplysninger, der er 
nødvendige for at opfylde dem.

Or. en

Ændringsforslag 1361
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne søger at give og 
hjælpe landbrugere til den viden og de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
opfylde de påtagne forpligtelser.

Or. pt

Ændringsforslag 1362
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
udviklingsprogrammer for 
landdistrikterne, hvordan denne 
foranstaltning kan kombineres med andre 
foranstaltninger i forordningen, med 
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særlig henvisning til artikel 17, 18, 28, 29, 
31 og 36, med henblik på at udbrede 
økologisk landbrug og skabe resultater til 
opfyldelse af målene for miljø og 
økonomisk udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 1363
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne fastsætter i deres 
udviklingsprogrammer for 
landdistrikterne, hvordan denne 
foranstaltning kan kombineres med andre 
foranstaltninger i forordningen, med 
særlig henvisning til artikel 17, 18, 28, 29, 
31 og 36, med henblik på at skabe 
sammenhængende politiske rammer for 
udbredelsen af økologisk landbrug.

Or. en

Ændringsforslag 1364
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bør i deres 
udviklingsprogrammer for 
landdistrikterne beskrive, hvordan disse 
foranstaltninger vil blive kombineret med 
andre ELFUL-foranstaltninger.

Or. de
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Begrundelse

Kravene til foranstaltningerne vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug er i princippet mere 
vidtrækkende end kravene til foranstaltninger vedrørende grønnere landbrug inden for 
rammerne af direkte betalinger. Certificerede miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger 
bør derfor automatisk opfylde kravene vedrørende grønnere landbrug.  Derfor bør alle 
foranstaltninger samlet set betragtes som grønne og gælde i begge søjler, dem vedrørende 
grønnere landbrug i første søjle og ordningen vedrørende miljø- og klimavenligt landbrug i 
anden søjle. Adskillige ELFUL-foranstaltninger bør bidrage til udviklingen.

Ændringsforslag 1365
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset artikel 30a (ny) kan 
medlemsstaterne vælge at indarbejde 
økologiske foranstaltninger i miljø- og 
klimavenlige landbrugsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 1366
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Støtten kan også dække udgifter til 
informations- og 
markedsføringsaktiviteter for økologiske 
produkter.

Or. en

Ændringsforslag 1367
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a
Medlemsstaterne stiller støtte under denne 
foranstaltning til rådighed på hele deres 
område. Det er obligatorisk at medtage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 1368
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
på årsbasis pr. ha ULA eller pr. ha skov til 
modtagerne for at kompensere for 
omkostninger og indkomsttab som følge af 
ulemper i de pågældende områder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF 
og direktiv 2000/60/EF.

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
på årsbasis pr. ha ULA eller pr. ha skov til 
modtagerne for at kompensere for 
omkostninger og indkomsttab som følge af 
ulemper i de pågældende områder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF 
og direktiv 2000/60/EF.

Medlemsstaterne kan yde støtte som et 
fast beløb eller engangsbeløb pr. enhed, 
såfremt der er registreret permanente 
begrænsninger for et område.

Or. en

Begrundelse

Mange af de aktiviteter, der er nødvendige for at nå målene i de direktiver, som der henvises til 
i denne artikel, er enten irreversible (f.eks. etablering af vådområder) eller burde være 
permanente, for at man kan få det fulde udbytte deraf (f.eks. forpligtelser til at øge opbevaring 
og udfældning af kulstof). Engangsbeløb er et effektivt redskab, som også giver en betydelig 
administrativ forenkling.
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Ændringsforslag 1369
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
på årsbasis pr. ha ULA eller pr. ha skov til 
modtagerne for at kompensere for 
omkostninger og indkomsttab som følge af 
ulemper i de pågældende områder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF 
og direktiv 2000/60/EF.

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
på årsbasis pr. ha landbrugsjord eller pr. 
ha skov til modtagerne for at kompensere 
for omkostninger og indkomsttab som 
følge af ulemper i de pågældende områder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF 
og direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag 1370
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere. I behørigt begrundede tilfælde 
kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere.

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere samt til andre arealforvaltere.

Or. en

Ændringsforslag 1371
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere. I behørigt begrundede tilfælde 
kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere.

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere, sammenslutninger af skovejere 
og til kommunale skovejere. I behørigt 
begrundede tilfælde kan der også ydes 
støtte til andre arealforvaltere.

Or. de

Ændringsforslag 1372
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere. I behørigt begrundede tilfælde 
kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere.

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere. I behørigt begrundede tilfælde 
kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere eller kommuner og deres 
sammenslutninger.

Or. en

Ændringsforslag 1373
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere. I behørigt begrundede tilfælde 
kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere.

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere samt til offentlige 
skovforvaltningsenheder, der ikke 
modtager støtte fra et nationalt budget. I 
behørigt begrundede tilfælde kan der også 
ydes støtte til andre arealforvaltere.
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Or. ro

Ændringsforslag 1374
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere. I behørigt begrundede tilfælde 
kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere.

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af hhv. 
landbrugere og private skovejere. I 
behørigt begrundede tilfælde kan der også 
ydes støtte til andre arealforvaltere.

Or. bg

Ændringsforslag 1375
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der rækker 
videre end god landbrugs- og miljømæssig 
stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II 
til forordning (EU) nr. HR/2012.

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes i forbindelse med alle 
ulemper som følge af gennemførelsen af 
disse direktiver. 

Or. it

Ændringsforslag 1376
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der rækker 
videre end god landbrugs- og miljømæssig 
stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 
forordning (EU) nr. HR/2012.

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der rækker 
videre end god landbrugs- og miljømæssig 
stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 
forordning (EU) nr. HR/2012, og er 
betinget af, at der findes specifikke 
forvaltningsforpligtelser, som er knyttet til 
opfyldelsen af målene i de nævnte 
direktiver.

Or. en

Ændringsforslag 1377
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der rækker 
videre end god landbrugs- og miljømæssig 
stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 
forordning (EU) nr. HR/2012.

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 
ulemper som følge af krav, der rækker 
videre end god landbrugs- og miljømæssig 
stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 
forordning (EU) nr. HR/2012. I 
forbindelse med beregning af de i dette 
stykke omhandlede betalinger kan 
medlemsstaterne i situationer, hvor man 
risikerer, at praksisser til gavn for miljøet 
og klimaet bliver opgivet, foretage 
beregningen af støtte på grundlag af 
offeromkostningen ved at undlade at 
gennemføre aktiviteterne.

Or. pt
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Ændringsforslag 1378
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtte til landbrugere i forbindelse med 
direktiv 2000/60/EF ydes kun i forbindelse 
med specifikke krav, som:

4. Støtte til landbrugere i forbindelse med 
direktiv 2000/60/EF ydes kun i forbindelse 
med specifikke krav, som går ud over de 
lovbestemte forvaltningskrav og de 
betingelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, som er omhandlet i 
kapitel 1 i afsnit VI i forordning (EU) 
nr. HR/2012.

Or. fr

Ændringsforslag 1379
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blev indført ved direktiv 2000/60/EF, er 
i overensstemmelse med 
indsatsprogrammerne for 
vandområdeplanerne med henblik på at 
nå nævnte direktivs miljømål og går ud 
over de foranstaltninger, der kræves for at 
gennemføre andre EU-retsforskrifter om 
beskyttelse af vand

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1380
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1381
Sergio Paolo Francesco Silvestris

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1382
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Artur 
Zasada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i

b) går ud over de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i artikel 94 i og bilag II til
Rådets forordning (EU) nr. HR/2012
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forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

Or. en

Ændringsforslag 1383
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

b) går ud over de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af udgangspunktet for betalinger til områder udpeget under Natura 2000 og 
vandrammedirektivet. Politikken for udvikling af landdistrikter skal have hensigtsmæssige 
værktøjer til at sikre gennemførelse af vandrammedirektivet. Ved at fastlæge et højere 
udgangspunkt for betalinger risikerer forordningen at være til hinder for gennemførelse af 
vandrammedirektivet og de deraf afledte miljømæssige fordele.

Ændringsforslag 1384
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 

b) går ud over de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012
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forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

Or. en

Begrundelse

Udgangspunktet bør være det samme for de tre direktiver. Derudover kan vandrammedirektivet 
medføre større ændringer i arealanvendelsen og resultere i opgivelse af landbrugsarealer, 
hvilket landbrugeren bør kompenseres for. 

Ændringsforslag 1385
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel 1 i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012

Or. es

Begrundelse

Praktisser, der kræves som led i den grønne komponent, bør ikke indgå i udgangspunktet for 
støtte under vandrammedirektivet, idet betingelserne for disse betalinger bør være identiske 
med betingelserne for betalinger under Natura 2000.

Ændringsforslag 1386
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel 1 i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012

Or. es

Begrundelse

Praktisser, der kræves som led i den grønne komponent, bør ikke indgå i udgangspunktet for 
støtte under vandrammedirektivet, idet betingelserne for disse betalinger bør være identiske 
med betingelserne for betalinger under Natura 2000.

Ændringsforslag 1387
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel I i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012, og 
forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 
afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012

b) går ud over de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og de betingelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand, som er 
omhandlet i kapitel 1 i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. HR/2012

Or. es

Begrundelse

Betingelserne for betalinger under vandrammedirektivet vil være identiske med betingelserne 
for betalinger under Natura 2000, hvis de praksisser, der kræves som led i den grønne 
komponent blev medtaget i udgangspunktet for støtte under vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 1388
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) går ud over det beskyttelsesniveau, som 
var fastsat i EU-lovgivningen på det 
tidspunkt, hvor direktiv 2000/60/EF blev 
vedtaget, jf. artikel 4, stk. 9, i nævnte 
direktiv, og

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1389
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) indebærer store ændringer i 
arealudnyttelsen og/eller omfattende 
restriktioner i landbrugspraksis, som 
resulterer i væsentlige indkomsttab.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1390
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) indebærer store ændringer i 
arealudnyttelsen og/eller omfattende
restriktioner i landbrugspraksis, som 
resulterer i væsentlige indkomsttab.

d) indebærer ændringer i arealudnyttelsen 
og/eller restriktioner i landbrugspraksis, 
som resulterer i indkomsttab.

Or. es
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Begrundelse

Det skal sikres, at landbrug, der pådrager sig tab, ikke fratages adgangen til støtte.

Ændringsforslag 1391
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) indebærer store ændringer i 
arealudnyttelsen og/eller omfattende 
restriktioner i landbrugspraksis, som 
resulterer i væsentlige indkomsttab.

d) indebærer store ændringer i 
arealudnyttelsen og/eller omfattende 
restriktioner i landbrugspraksis eller 
bevaring af eksisterende miljøvenlige 
praksisser, som resulterer i 
forholdsmæssigt væsentlige indkomsttab.

Or. fr

Ændringsforslag 1392
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Natura 2000-landbrugs- og 
skovbrugsområder, der er udpeget i 
henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF

a) Natura 2000-landbrugs- og 
skovbrugsområder, der er udpeget i 
henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF, og de områder, der henvises 
til i artikel 12 i direktiv 92/43/EØF, og 
som ligger uden for de områder, der er 
defineret i artikel 6 i direktiv 92/43/EØF 
og artikel 4 i direktiv 2009/147/EF, hvis 
de indeholder arter eller levesteder, der er 
omfattet af disse direktiver

Or. fr



AM\909513DA.doc 173/174 PE494.479v01-00

DA

Ændringsforslag 1393
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre afgrænsede 
naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget 
eller skovbruget er pålagt miljøbetingede 
begrænsninger, og som bidrager til 
gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 
92/43/EØF. Disse områder må for hvert 
program for udvikling af landdistrikterne 
ikke overstige 5 % af de udpegede Natura 
2000-områder, som er omfattet af dets 
territoriale anvendelsesområde

b) andre afgrænsede 
naturbeskyttelsesområder, hvor landbruget 
eller skovbruget er pålagt miljøbetingede 
begrænsninger, og som bidrager til 
forbedringen af bestanden af arter opført 
i bilag IV til direktiv 92/43/EØF, til
gennemførelsen af artikel 10 i direktiv 
92/43/EØF og til alle fuglearter i 
overensstemmelse med artikel 1 i direktiv 
2009/147/EF. Disse områder, som der 
henvises til i dette litra, må for hvert 
program for udvikling af landdistrikterne 
ikke overstige 7 % af de udpegede Natura 
2000-områder, som er omfattet af dets 
territoriale anvendelsesområde

Or. en

Ændringsforslag 1394
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sikrer, at der i 
finansieringsplanen fremlægges særskilte 
budgetter for Natura 2000-
landbrugsområder, Natura 2000-
skovområder og betalinger i henhold til 
vandrammedirektivet.

Or. en
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Ændringsforslag 1395
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Permanente afgrøder 

Uden at det berører generelle krav 
vedrørende investering i og renovering af 
faciliteter, sikrer landbrugerne, at de 
opretholder permanente afgrøder.   

Or. it

Ændringsforslag 1396
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til landbrugere i bjergområder 
og andre områder med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger ydes på 
årsbasis pr. ha ULA for at kompensere 
landbrugere for omkostninger og 
indkomsttab som følge af hindringerne for 
landbrugsproduktionen i det pågældende 
område.

Betalinger til landbrugere i bjergområder 
og andre områder med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger, og 
navnlig til landbrugere, der beskæftiger 
sig med landbrugssystemer af høj 
naturværdi, ydes på årsbasis pr. ha ULA 
for at kompensere landbrugere for 
omkostninger og indkomsttab som følge af 
hindringerne for landbrugsproduktionen i 
det pågældende område.

Or. pl

Begrundelse

Ligesom det er tilfældet med bjergområder og regioner med andre specifikke begrænsninger 
bør man rette særlig opmærksomhed mod områder med høj naturværdi. Indtægten fra 
landbrugsdrift i disse områder er generelt lav, hvilket betyder, at landbrugsdriften bliver mere 
intensiv. Det har en negativ indvirkning på det naturlige miljø og det landskab, som gør 
sådanne områder så specielle.


