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Ændringsforslag 1397
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 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 ydes på 
årsbasis pr. ha ULA for at kompensere 
landbrugere for omkostninger og 
indkomsttab som følge af hindringerne for 
landbrugsproduktionen i det pågældende 
område og for at undgå, at de pågældende 
områder opgives, fordi de ikke er 
tilstrækkeligt rentable.

Or. it

Ændringsforslag 1398
Rareş-Lucian Niculescu

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, navnlig 
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. en
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Ændringsforslag 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

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 som f.eks. 
ringe jordproduktivitet eller dårlige 
klimaforhold 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. en

Ændringsforslag 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

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 ydes på 
årsbasis pr. ha ULA for helt eller delvist at 
kompensere landbrugere for omkostninger 
og indkomsttab som følge af hindringerne 
for landbrugsproduktionen i det 
pågældende område.

Or. en

Ændringsforslag 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1
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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 ydes på 
årsbasis pr. ha ULA for helt eller delvist at 
kompensere landbrugere for omkostninger 
og indkomsttab som følge af hindringerne 
for landbrugsproduktionen i det 
pågældende område.

Or. en

Ændringsforslag 1402
Phil Prendergast

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 ydes på 
årsbasis pr. ha ULA for helt eller delvist at 
kompensere landbrugere for omkostninger 
og indkomsttab som følge af hindringerne 
for landbrugsproduktionen i det 
pågældende område.

Or. en

Ændringsforslag 1403
Nessa Childers

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 

Betalinger til landbrugere i bjergområder 
og andre områder med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger ydes på 
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årsbasis pr. ha ULA for at kompensere 
landbrugere for omkostninger og 
indkomsttab som følge af hindringerne for 
landbrugsproduktionen i det pågældende 
område.

årsbasis pr. ha ULA for helt eller delvist at 
kompensere landbrugere for omkostninger 
og indkomsttab som følge af hindringerne 
for landbrugsproduktionen i det 
pågældende område.

Or. en

Ændringsforslag 1404
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1405
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger.

Or. it
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Ændringsforslag 1406
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger.

Or. it

Ændringsforslag 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger.

Or. fr

Ændringsforslag 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger.

Or. de

Ændringsforslag 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

Ekstraomkostninger og indkomsttab 
beregnes i forhold til områder, der ikke er 
påvirket af naturbetingede eller andre 
specifikke begrænsninger, under 
hensyntagen til betalinger i henhold til 
afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) 
nr. DP/2012.

Betalingerne gradueres behørigt under 
hensyntagen til:
– den enkelte regions særlige forhold og 
specifikke udviklingsmål
– hvor alvorlige de varige naturbetingede 
ulemper er, som påvirker 
landbrugsvirksomheden
– produktionens art og eventuelt 
bedriftens økonomiske struktur.

Or. de

Begrundelse

Bedrifter med forskellige produktionsformer har også forskellige avancerede udgifter og 
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omkostninger i tilknytning til produktionsstyringen, hvilket skal anerkendes.  

Ændringsforslag 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalingerne fastsættes på et niveau 
mellem det minimums- og 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

3. Betalingerne fastsættes på et niveau 
mellem det minimums- og 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

Der kan ydes et højere udligningsbeløb 
end maksimumsbeløbet, forudsat at 
gennemsnittet af alle 
udligningsgodtgørelser, der er ydet på det 
pågældende programmeringsniveau, ikke 
overstiger dette maksimum.

Or. de

Begrundelse

Bedrifter med forskellige produktionsformer har også forskellige produktionsomkostninger, 
og de har avancerede udgifter. Derfor bør produktionsforsyninger ikke udelukkende henvise 
til agerjord.

Ændringsforslag 1411
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for gradvis 
nedsættelse af betalinger over et 
minimumsareal pr. bedrift, som skal 
angives i programmet.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Bedriftens størrelse har ikke indflydelse på afgørelsen om tildeling af udligningsgodtgørelse.

Ændringsforslag 1412
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for gradvis 
nedsættelse af betalinger over et 
minimumsareal pr. bedrift, som skal 
angives i programmet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1413
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for gradvis 
nedsættelse af betalinger over et 
minimumsareal pr. bedrift, som skal 
angives i programmet.

4. Medlemsstaterne kan sørge for gradvis 
nedsættelse af betalinger over et 
minimumsareal pr. bedrift, som skal 
angives i programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
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under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne
betalinger i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.

under denne foranstaltning mellem 2016 og 
2019 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
og slutter senest den 31. december 2019.
Summen af de degressive betalinger, der 
udbetales til en landbruger, må ikke 
overstige 200 % af de betalinger, som den 
pågældende landbruger modtager i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne 
betalinger i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2016 og 
2019 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF)
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
og slutter senest den 31. december 2019.
Summen af de degressive betalinger, der 
udbetales til en landbruger, må ikke 
overstige 200 % af de betalinger, som den 
pågældende landbruger modtager i 2013.

Or. en
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Ændringsforslag 1416
Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne 
betalinger i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 46, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 og slutter senest den 31. 
december 2017.  Summen af de degressive 
betalinger, der udbetales til en 
landbruger, må ikke overstige 200 % af de 
betalinger, som den pågældende 
landbruger modtager i 2013.

Or. en

Ændringsforslag 1417
Katarína Neveďalová

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne betalinger 

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2020 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne betalinger 
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i 2013 og slutter i 2017 på 20 %. i 2013 og slutter i 2020 på 20 %.

Or. sk

Ændringsforslag 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne betalinger 
i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2019 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 46, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2015 til 80 % af de modtagne betalinger 
i 2013 og slutter i 2019 på 20 %.

Or. en

Ændringsforslag 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2019 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36,
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
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stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne betalinger 
i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.

stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2015 til 80 % af de modtagne betalinger 
i 2013 og slutter i 2019 på 20 %.

Or. en

Begrundelse

Udsættelse af påbegyndelsen af de degressive betalinger, indtil samtlige data for 
afgrænsningen foreligger, samt forlængelse af betalingsperioden for de degressive betalinger.

Ændringsforslag 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af de modtagne betalinger 
i 2013 og slutter i 2017 på 20 %.

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 og 
2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 3. Disse betalinger nedsættes gradvis 
fra 2014 til 80 % af gennemsnittet af de 
modtagne betalinger i årene 2007-2013 og 
slutter i 2017 på 20 %.

Or. de

Ændringsforslag 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I medlemsstater, der ikke har 
gennemført den afgrænsning, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 3, inden den 1. 
januar 2014, finder stk. 5 anvendelse på 
landbrugere, der modtager betalinger i 
områder, der var berettiget til sådanne 
betalinger i perioden 2007-2013. Efter 
afslutningen af denne afgrænsning 
modtager landbrugere i områder, der 
stadig er støtteberettigede, fuld betaling 
under denne foranstaltning. Landbrugere 
i områder, der ikke længere er 
støtteberettigede, skal fortsat modtage 
betalinger i overensstemmelse med stk. 5.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I medlemsstater, der ikke har
gennemført den afgrænsning, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 3, inden den 1. 
januar 2014, finder stk. 5 anvendelse på 
landbrugere, der modtager betalinger i 
områder, der var berettiget til sådanne 
betalinger i perioden 2007-2013. Efter 
afslutningen af denne afgrænsning 
modtager landbrugere i områder, der 
stadig er støtteberettigede, fuld betaling 
under denne foranstaltning. Landbrugere i 
områder, der ikke længere er 
støtteberettigede, skal fortsat modtage 
betalinger i overensstemmelse med stk. 5.

6. Medlemsstaterne skal senest have
gennemført den afgrænsning, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 3, på datoen for 
denne forordnings ikrafttrædelse. 
Landbrugere i områder, der ikke længere er 
støtteberettigede, skal fortsat modtage 
betalinger i overensstemmelse med stk. 5.

Or. ro
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Ændringsforslag 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I medlemsstater, der ikke har 
gennemført den afgrænsning, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 3, inden den 1. 
januar 2014, finder stk. 5 anvendelse på 
landbrugere, der modtager betalinger i 
områder, der var berettiget til sådanne 
betalinger i perioden 2007-2013. Efter 
afslutningen af denne afgrænsning 
modtager landbrugere i områder, der stadig 
er støtteberettigede, fuld betaling under 
denne foranstaltning. Landbrugere i 
områder, der ikke længere er 
støtteberettigede, skal fortsat modtage 
betalinger i overensstemmelse med stk. 5.

6. I medlemsstater, der ikke har 
gennemført den afgrænsning, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 3, inden den 1. 
januar 2016, finder stk. 5 anvendelse på 
landbrugere, der modtager betalinger i 
områder, der var berettiget til sådanne 
betalinger i perioden 2007-2013. Efter 
afslutningen af denne afgrænsning 
modtager landbrugere i områder, der stadig 
er støtteberettigede, fuld betaling under 
denne foranstaltning. Landbrugere i 
områder, der ikke længere er 
støtteberettigede, skal fortsat modtage 
betalinger i overensstemmelse med stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen skal senest i 2015 forelægge et separat lovforslag om obligatoriske biofysiske 
kriterier for afgrænsning af områder med betydningsfulde naturlige begrænsninger.

Ændringsforslag 1425
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre områder end bjergområder med 
betydelige naturbetingede begrænsninger 
og

b) andre områder end bjergområder med 
betydelige naturbetingede eller 
demografiske begrænsninger og

Or. es

Begrundelse

Affolkningen af landdistrikterne er et stort problem. Derfor bør befolkningstæthed indføjes 
som et parameter for klassificering af områder, der for indeværende er ugunstigt stillet på 
grund af affolkning.

Ændringsforslag 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) andre områder med særlige 
begrænsninger.

c) andre områder med særlige 
begrænsninger, navnlig landbrugssystemer 
af høj naturværdi.

Or. pl
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Begrundelse

Ud over bjergområder og områder med særlige begrænsninger bør også områder af høj 
naturværdi behandles med særlig opmærksomhed. Indtægterne fra landbrug i disse områder 
er generelt lave, hvilket indebærer, at driften bliver mere intensiv. Dette har en negativ 
indvirkning på de naturlige miljøer og landskaber, der gør disse områder til noget særligt.

Ændringsforslag 1428
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) landbrugssystemer af høj naturværdi.

Or. en

Ændringsforslag 1429
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 skal bjergområder 
være kendetegnet ved en betydelig 
begrænsning af mulighederne for 
anvendelse af jorden og en betydelig 
stigning i produktionsomkostningerne, 
som skyldes følgende:

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre 
områder end bjergområder for at have 
betydelige naturbetingede begrænsninger, 
hvis mindst 50 % af ULA opfylder mindst 
ét af de kriterier, der er anført i bilag II, 
på den angivne tærskelværdi.
Overholdelsen af denne betingelse sikres 
på det passende niveau af lokale 
administrative enheder ("LAU 2"-
niveau). Ikke kun de biofysiske kriterier i 
henhold til bilag II, men også andre 
videnskabeligt dokumenterbare kriterier 
skal anvendes.

Or. en
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Ændringsforslag 1430
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 33 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 skal bjergområder 
være kendetegnet ved en betydelig 
begrænsning af mulighederne for 
anvendelse af jorden og en betydelig 
stigning i produktionsomkostningerne, som
skyldes følgende:

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 skal bjergområder 
være kendetegnet ved en betydelig 
begrænsning af mulighederne for 
anvendelse af jorden samt lav rentabilitet
og en betydelig stigning i 
produktionsomkostningerne, som skyldes 
følgende:

Or. it

Ændringsforslag 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) dårlige adgangsforhold

Or. ro

Ændringsforslag 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) lav befolkningstæthed
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Or. ro

Ændringsforslag 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til 
betalingerne i henhold til artikel 32 anses 
andre områder end bjergområder for at 
have betydelige naturbetingede 
begrænsninger, hvis mindst 66 % af ULA 
opfylder mindst ét af de kriterier, der er 
anført i bilag II, på den angivne 
tærskelværdi. Overholdelsen af denne 
betingelse sikres på det passende niveau 
af lokale administrative enheder ("LAU 
2"-niveau).

Medlemsstaterne kan yde betalinger efter 
artikel 32 i andre områder end 
bjergområder med betydelige 
naturbetingede begrænsninger, der er 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 
1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013.

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2015 et nyt forslag om 
kriterierne for afgrænsning af områder, 
der er påvirket af andre begrænsninger, 
jf. Europa-Parlamentets beslutning af 5. 
maj 2010 (2009/2156(INI)). 
De kriterier, som gælder for andre 
områder end bjergområder med betydelige 
naturbetingede begrænsninger, skal 
baseres på velfunderet videnskabelig 
dokumentation, tage højde for den enkelte 
regions særlige forhold og specifikke 
udviklingsmål samt differentieres behørigt 
alt efter omfanget af de varige 
naturbetingede ulemper og produktionens 
art og/eller bedrifters økonomiske 
struktur i en bestemt region. 

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag om at udpege områder med naturbetingede begrænsninger bør 
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forkastes. Kommissionen bør uafhængigt af reformen af den fælles landbrugspolitik 
udarbejde et nyt forslag under behørig hensyntagen til Europa-Parlamentets holdning og de 
forskellige data, medlemsstaterne har forelagt.

Ændringsforslag 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til 
betalingerne i henhold til artikel 32 anses
andre områder end bjergområder for at 
have betydelige naturbetingede 
begrænsninger, hvis mindst 66 % af ULA 
opfylder mindst ét af de kriterier, der er 
anført i bilag II, på den angivne 
tærskelværdi. Overholdelsen af denne 
betingelse sikres på det passende niveau 
af lokale administrative enheder ("LAU 
2"-niveau).

Medlemsstaterne kan definere områder,
bortset fra bjergområder, som har
betydelige naturbetingede begrænsninger 
og har været berettigede til betalinger i 
henhold til artikel 36, litra a), nr. ii), i 
forordning (EF) nr. 1698/2005 i 
programmeringsperioden 2007-2013.

Or. en

Ændringsforslag 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til 
betalingerne i henhold til artikel 32 anses 
andre områder end bjergområder for at 
have betydelige naturbetingede 
begrænsninger, hvis mindst 66 % af ULA 
opfylder mindst ét af de kriterier, der er 
anført i bilag II, på den angivne 
tærskelværdi. Overholdelsen af denne 
betingelse sikres på det passende niveau 

3. Medlemsstaterne udpeger områder,
bortset fra bjergområder, som har
betydelige naturbetingede begrænsninger 
og er berettigede til betalinger i henhold til 
artikel 32. Disse områder skal være 
præget af betydelige naturbetingede 
begrænsninger, som navnlig skyldes 
ufrugtbare eller våde forhold eller jordens 
eller terrænets kvalitet, og af den 
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af lokale administrative enheder ("LAU 
2"-niveau).

omstændighed, at opretholdelse af 
ekstensivt landbrug er vigtigt for 
arealforvaltningen.
Vejledende biofysiske kriterier for 
afgrænsning af områder med betydelige 
naturbetingede begrænsninger er opført i 
bilag II.

Or. fr

Ændringsforslag 1436
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på LAU 2-niveau
eller på niveau af et klart afgrænset lokalt 
område, som dækker et enkelt, klart 
sammenhængende geografisk område, 
der kan defineres som en økonomisk og 
administrativ enhed.

Or. en

Ændringsforslag 1437
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
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end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på LAU 2-niveau
eller på niveau af et klart afgrænset lokalt 
område, som dækker et enkelt, klart 
sammenhængende geografisk område, 
der kan defineres som en administrativ 
enhed.

Or. en

Ændringsforslag 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det laveste
niveau af den lokale administration.

Or. ro

Ændringsforslag 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne For at komme i betragtning til betalingerne 
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i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

Or. fr

Ændringsforslag 1440
Katarína Neveďalová

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

Or. sk

Ændringsforslag 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
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naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

Or. fr

Ændringsforslag 1442
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

Or. lt

Ændringsforslag 1443
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
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kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder
("LAU 2"-niveau).

kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af territoriale administrative 
enheder. 

Or. en

Ændringsforslag 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på LAU 2-niveau
eller på niveau af et klart afgrænset lokalt 
område, som dækker et enkelt, klart 
sammenhængende geografisk område, 
der kan defineres som en økonomisk og 
administrativ enhed.

Or. en

Ændringsforslag 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
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66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau) eller mindre enheder, 
hvis det begrundes med objektive kriterier 
i programmet. 

Or. en

Ændringsforslag 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 med 
henblik på tilpasning af kriterierne i bilag 
II til fjernområder, hvor der findes 
specifikke pedoklimatiske forhold.

Or. fr

Ændringsforslag 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret 
på objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med 

udgår



PE494.480v01-00 28/174 AM\909514DA.doc

DA

det første afsnit, men hvor problemet er 
blevet løst gennem investeringer eller 
økonomisk aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret 
på objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med 
det første afsnit, men hvor problemet er 
blevet løst gennem investeringer eller 
økonomisk aktivitet.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret på 
objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, bortset fra 
områder, der er udpeget som områder 
med naturbetingede begrænsninger på 
grundlag af klimakriteriet i bilag II, 
foretager medlemsstaterne en finjustering 
baseret på objektive kriterier med det 
formål at udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
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aktivitet. begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 
aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 1450
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret på 
objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 
aktivitet.

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret på 
objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 
aktivitet, og at inkludere områder, der 
anses for at have de samme kendetegn 
som områder med betydelige 
naturbetingede begrænsninger, men som 
ellers ikke opfylder kravet om mindst 50 
% af ULA på det passende niveau af et 
klart afgrænset lokalt område, som 
dækker et enkelt, klart sammenhængende 
geografisk område, der kan defineres som 
en økonomisk og administrativ enhed.    

Or. en

Ændringsforslag 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret på 
objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 
aktivitet.

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret på 
objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 
aktivitet. Kommissionen sørger for, at 
medlemsstaterne anvender fælles og 
ensartede metoder over hele EU med 
henblik på etablering af områder med 
betydelige naturbetingede begrænsninger.

Or. ro

Ændringsforslag 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Områder med demografiske 
begrænsninger, defineret som meget lav 
befolkningstæthed, kan også klassificeres 
som andre områder end bjergområder.

Or. es

Begrundelse

I betragtning af, at affolkningen af landdistrikterne er et yderst alvorligt problem i visse 
områder, er det nødvendigt at klassificere disse områder som ugunstigt stillet på grund af 
affolkning, idet befolkningstætheden anvendes som parameter.

Ændringsforslag 1453
Marian Harkin
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige 
begrænsninger, og arealforvaltningen bør 
fortsættes for at bevare eller forbedre 
miljøet, bevare landskabet og opretholde 
turistpotentialet i området eller for at 
beskytte kysten.

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige 
begrænsninger som følge af 
naturbetingede ulemper, og 
arealforvaltningen bør fortsættes for at 
bevare eller forbedre miljøet, bevare 
landskabet og opretholde turistpotentialet i 
området eller for at beskytte kysten.

Or. en

Ændringsforslag 1454
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige 
begrænsninger, og arealforvaltningen bør 
fortsættes for at bevare eller forbedre 
miljøet, bevare landskabet og opretholde 
turistpotentialet i området eller for at 
beskytte kysten.

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de ligger i bynære 
områder eller er påvirket af særlige 
begrænsninger, og arealforvaltningen bør 
fortsættes for at bevare eller forbedre 
miljøet, bevare landskabet og opretholde 
turistpotentialet i området eller for at 
beskytte kysten.

Or. fr

Ændringsforslag 1455
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige 
begrænsninger, og arealforvaltningen bør 
fortsættes for at bevare eller forbedre 
miljøet, bevare landskabet og opretholde 
turistpotentialet i området eller for at 
beskytte kysten.

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige 
begrænsninger, og arealforvaltningen bør 
fortsættes for at bevare eller forbedre 
miljøet, bevare landskabet og opretholde 
turistpotentialet i området eller for at 
beskytte kysten eller sikre den fortsatte 
levedygtighed af bynære 
landbrugsområder.

Or. fr

Ændringsforslag 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige 
begrænsninger, og arealforvaltningen bør 
fortsættes for at bevare eller forbedre 
miljøet, bevare landskabet og opretholde 
turistpotentialet i området eller for at 
beskytte kysten.

Andre områder end dem, der er omhandlet 
i stk. 2 og 3, er støtteberettigede i henhold 
til artikel 32, hvis de er påvirket af særlige 
begrænsninger, og arealforvaltningen bør 
fortsættes for at bevare eller forbedre 
miljøet, bevare landskabet eller 
vådområderne og vandressourcerne og 
opretholde turistpotentialet i området eller 
for at beskytte kysten.

Or. en

Ændringsforslag 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 2



AM\909514DA.doc 33/174 PE494.480v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Områder med særlige begrænsninger 
omfatter landbrugsområder, der er 
homogene, når det gælder naturlige 
beskyttelsesforhold, og de må tilsammen 
ikke overstige 10 % af den pågældende 
medlemsstats areal.

Områder med særlige begrænsninger 
omfatter landbrugsområder, der er 
homogene, når det gælder naturlige 
beskyttelsesforhold, og de må tilsammen 
ikke overstige 10 % af den pågældende 
medlemsstats areal, bortset fra tilfælde, 
hvor der sker større ændringer i 
områdeafgrænsningen fra 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
medlemsstaterne behørigt har forklaret og 
begrundet en højere procentsats på basis 
af objektive naturbeskyttelseskriterier.  

Or. en

Ændringsforslag 1458
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når der er tale om vådområder, 
foretages afgrænsningen - uafhængigt af 
enhver anden administrativ enhed - på det 
funktionelle niveau af et vådområde, der 
opfylder Ramsarkonventionens kriterier 
og iværksætter en plan med beskyttelses-
og forvaltningsforanstaltninger. Dette kan 
være en Ramsar-forvaltningsplan eller 
beskyttelses- og 
forvaltningsforanstaltninger, der opfylder 
anbefalingerne i Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter, 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle eller Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
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foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den nye afgrænsning af de områder, der 
er nævnt i stk. 3.

b) den nye afgrænsning af de områder, der 
er nævnt i stk. 3, eller, hvis denne ikke er 
afsluttet, den afgrænsning, der blev 
benyttet i perioden 2007-2013.

Or. pt

Ændringsforslag 1460
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet.

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet. Det 
skal være obligatorisk at tilbyde denne 
foranstaltning i programmer for udvikling 
af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 1461
Karin Kadenbach



AM\909514DA.doc 35/174 PE494.480v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet.

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet og er 
betydeligt mere vidtgående, end loven 
kræver.

Or. en

Ændringsforslag 1462
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. 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 medtage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 1463
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De pågældende forpligtelser indgås for en 
periode på et år, som kan forlænges.

De pågældende forpligtelser indgås som 
hovedregel for en periode på mellem fem 
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og syv år. Om nødvendigt og berettiget 
fastsættes der en længere periode. 

Or. en

Ændringsforslag 1464
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arealbaserede omkostninger eller andre 
enhedsomkostninger ydes på årsbasis og 
skal give landbrugerne kompensation for 
en del af eller samtlige ekstraomkostninger 
og indkomsttab som følge af den påtagne 
forpligtelse. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger på op til 
20 % af præmien for forpligtelser på 
dyrevelfærdsområdet.

Arealbaserede omkostninger eller andre 
enhedsomkostninger ydes på årsbasis og 
skal give landbrugerne kompensation for 
en del af eller samtlige ekstraomkostninger 
og indkomsttab som følge af den påtagne 
forpligtelse. Om nødvendigt kunne de også 
dække transaktionsomkostninger på op til 
20 % af præmien for forpligtelser på 
dyrevelfærdsområdet. Til vurderingen af, 
om projekter er mere vidtgående, end 
loven kræver, samt til beregningen af 
støtten til landbrugerne, skal der 
anvendes resultatorienterede 
dyrevelfærdsindikatorer.

Or. en

Ændringsforslag 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arealbaserede omkostninger eller andre 
enhedsomkostninger ydes på årsbasis og 
skal give landbrugerne kompensation for 
en del af eller samtlige ekstraomkostninger 
og indkomsttab som følge af den påtagne 
forpligtelse. Om nødvendigt kan de også 

Arealbaserede omkostninger eller andre 
enhedsomkostninger ydes på årsbasis og 
skal give landbrugerne kompensation for 
en del af eller samtlige ekstraomkostninger 
og indkomsttab som følge af den påtagne 
forpligtelse. Om nødvendigt kan de også 
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dække transaktionsomkostninger på op til 
20 % af præmien for forpligtelser på 
dyrevelfærdsområdet.

dække transaktionsomkostninger på op til 
20 % af præmien for forpligtelser på 
dyrevelfærdsområdet, idet der gives 
prioritet til de husdyrsektorer, der har det 
mest påtrængende behov for at tilpasse sig 
til særlige regler. Alle investeringer, der 
skal forbedre dyrevelfærden, skal under 
alle omstændigheder være 
støtteberettigede.

Or. es

Ændringsforslag 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende definitionen af de områder, 
hvor dyrevelfærdsstøtte indebærer 
strengere normer for produktionsmetoder.

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende definitionen af de områder, 
hvor dyrevelfærdsstøtte indebærer 
strengere normer for produktionsmetoder, 
under hensyntagen til viden fra et 
europæisk koordineret 
dyrevelfærdsnetværk samt praksis, der er 
baseret på den seneste forskning.

Or. en

Ændringsforslag 1467
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
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grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter 
statsejede skove, kan også drage fordel af 
støtten, hvis de er uafhængige af statens 
budget.

grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. I tillæg til arealrelaterede 
betalinger bør det ligeledes være muligt at 
bevilge træ- eller projektrelaterede 
betalinger.

Or. de

Begrundelse

I nogle tilfælde kan naturfrednings- eller skovbrugshensyn indebære, at træ- eller 
projektrelateret betaling er mere hensigtsmæssig end arealrelateret betaling. Dette er f.eks. 
tilfældet med død træmasse: død træmasse på rod og træhabitater er vigtige strukturelle 
elementer i naturskove. Utallige dyrearter har tilpasset sig livet i og på død træmasse.

Ændringsforslag 1468
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter 
statsejede skove, kan også drage fordel af 
støtten, hvis de er uafhængige af statens 
budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til private og offentlige 
skovbrugere, der på frivilligt grundlag 
påtager sig at gennemføre operationer, som 
omfatter en eller flere forpligtelser 
vedrørende miljøvenligt skovbrug.

Or. en

Ændringsforslag 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter 
statsejede skove, kan også drage fordel af 
støtten, hvis de er uafhængige af statens 
budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere og offentlige 
organer, der på frivilligt grundlag påtager 
sig at gennemføre operationer, som 
omfatter en eller flere forpligtelser 
vedrørende miljøvenligt skovbrug.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslagene til diverse skovbrugsforanstaltninger tager hensyn til 
ejerskabsforholdene inden for skovbrug ved at sikre, at offentlige organer og ikke blot 
kommuner kan drage fordel af støtten.

Ændringsforslag 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter 
statsejede skove, kan også drage fordel af 
støtten, hvis de er uafhængige af statens 
budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere og offentlige 
organer, der på frivilligt grundlag påtager 
sig at gennemføre operationer, som 
omfatter en eller flere forpligtelser 
vedrørende miljøvenligt skovbrug.

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger og andre 
skovforvaltere, der på frivilligt grundlag 
påtager sig at gennemføre operationer, som 
omfatter en eller flere forpligtelser 
vedrørende miljøvenligt skovbrug. 
Organer, der forvalter statsejede skove, kan 
også drage fordel af støtten, hvis de er 
uafhængige af statens budget.

Or. en

Ændringsforslag 1472
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger og andre 
arealforvaltere, der på frivilligt grundlag 
påtager sig at gennemføre operationer, som 
omfatter en eller flere forpligtelser 
vedrørende miljøvenligt skovbrug. 
Organer, der forvalter statsejede skove, kan 
også drage fordel af støtten, hvis de er
uafhængige af statens budget.

Or. en
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Ændringsforslag 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten.

Or. en

Ændringsforslag 1474
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, offentlige ejere, 
kommuner og deres sammenslutninger, der 
på frivilligt grundlag påtager sig at 
gennemføre operationer, som omfatter en 
eller flere forpligtelser vedrørende 
miljøvenligt skovbrug. Organer, der 
forvalter statsejede skove, kan også drage 
fordel af støtten, hvis de er uafhængige af
statens budget.

Or. bg
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Ændringsforslag 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov udelukkende til skovbrugere, 
kommuner og deres sammenslutninger, der 
på frivilligt grundlag påtager sig at 
gennemføre operationer, som omfatter en 
eller flere forpligtelser vedrørende 
miljøvenligt skovbrug. Organer, der 
forvalter statsejede skove, kan også drage 
fordel af støtten, hvis de er uafhængige af 
statens budget.

Or. de

Ændringsforslag 1476
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

Støtte under denne foranstaltning ydes pr. 
ha skov til skovejere og -brugere, 
kommuner og deres sammenslutninger, der 
på frivilligt grundlag påtager sig at 
gennemføre operationer, som omfatter en 
eller flere forpligtelser vedrørende 
miljøvenligt skovbrug. Organer, der 
forvalter statsejede skove, kan også drage 
fordel af støtten, hvis de er uafhængige af 
statens budget.

Or. fr
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Ændringsforslag 1477
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For skovbrugsbedrifter over en vis 
tærskel, som medlemsstaterne fastlægger i 
deres landdistriktudviklingsprogrammer, 
er støtte under stk. 1 betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der findes allerede tilfredsstillende nationale lovbestemmelser vedrørende moderne 
skovforvaltning, som er uafhængige af de berørte bedrifters størrelse. Det vil blot betyde mere 
bureaukrati, hvis skovbrugerne skal udarbejde forvaltningsplaner.

Ændringsforslag 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For skovbrugsbedrifter over en vis 
tærskel, som medlemsstaterne fastlægger i 
deres landdistriktudviklingsprogrammer, 
er støtte under stk. 1 betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette forslag er i strid med nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 1479
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For skovbrugsbedrifter over en vis tærskel, 
som medlemsstaterne fastlægger i deres 
landdistriktudviklingsprogrammer, er støtte 
under stk. 1 betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med
bæredygtig skovforvaltning.

For skovbrugsbedrifter over en vis tærskel, 
som medlemsstaterne fastlægger i deres 
landdistriktudviklingsprogrammer, er støtte 
under stk. 1 betinget af bæredygtig 
skovforvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1480
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For skovbrugsbedrifter over en vis tærskel, 
som medlemsstaterne fastlægger i deres 
landdistriktudviklingsprogrammer, er støtte 
under stk. 1 betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning.

For skovbrugsbedrifter over en vis tærskel, 
som medlemsstaterne fastlægger i deres 
landdistriktudviklingsprogrammer, er støtte 
under stk. 1 betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger. Støtte til 
skovforanstaltninger bør være baseret på 
en standard for god skovbrugspraksis, der 
udvikles af hver enkelt medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 1481
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger ydes kun for forpligtelser, der er 
mere vidtgående end de relevante 
obligatoriske krav, der er fastlagt af den 
nationale retsakt om skovbrug eller anden 
relevant national lovgivning. Alle disse 
krav identificeres i programmet.

Betalinger ydes kun for forpligtelser, der er 
betydeligt mere vidtgående end de 
relevante obligatoriske krav, der er fastlagt 
af den nationale retsakt om skovbrug eller 
anden relevant national lovgivning. Alle 
disse krav identificeres i programmet.

Or. en

Ændringsforslag 1482
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelser skal indgås for en periode på 
mellem fem og syv år. Hvor det er 
nødvendigt og behørigt begrundet, kan 
medlemsstaterne fastsætte en længere 
periode i deres programmer for udvikling 
af landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser.

Forpligtelser skal indgås for en periode på 
mellem fem og syv år. Hvor det er 
nødvendigt og behørigt begrundet, kan 
medlemsstaterne fastsætte en længere 
periode i deres programmer for udvikling 
af landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser. Træ- eller projektrelaterede 
betalinger kan være enkeltbetalinger på 
betingelse af, at de øremærkes til et 
specifikt anvendelsesformål over en 15-
årig periode.

Or. de

Begrundelse

På baggrund af miljøprocesserne i skovene giver det mening at knytte træ- og 
projektrelaterede betalinger til en obligatorisk tidsplan, så de kan bidrage til at bevare og 
forbedre vore skoves miljøkvalitet.
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Ændringsforslag 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betalingerne 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 miljøvenligt skovbrug. Støtten må 
ikke overstige det maksimumsbeløb, der er 
fastsat i bilag I.

3. Betalingerne 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 miljøvenligt skovbrug. Støtten må 
ikke overstige det maksimumsbeløb, der er 
fastsat i bilag I. I klart begrundede tilfælde 
kan der også bevilges støtte til aftaler om 
ikke at bruge træer eller bevoksninger af 
træer i form af enkeltbetalinger eller faste 
beløb pr. projekt, der beregnes på 
grundlag af de relevante 
ekstraomkostninger og indkomsttab.

Or. de

Begrundelse

I skovøkosystemer er det ofte mere effektivt at yde støtte gennem flere projekter end gennem 
størrelsesbaseret støtte. Et ensartet fast beløb på 200,--/ha synes ikke at dække de reelle 
omkostninger, da skove har en lang vækstperiode.

Ændringsforslag 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtte kan ydes til private enheder, 
kommuner og deres sammenslutninger til 
bevarelse og fremme af skovgenetiske 

4. Støtte kan ydes til offentlige og private 
enheder, kommuner og deres 
sammenslutninger til bevarelse og fremme 
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ressourcer til operationer, der ikke er 
omfattet af stk. 1, 2 og 3.

af skovgenetiske ressourcer til operationer, 
der ikke er omfattet af stk. 1, 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 1485
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning skal 
fremme samarbejdsformer, som omfatter 
mindst to enheder og navnlig:

1. Støtte under denne foranstaltning skal 
ydes for at fremme samarbejdsformer, som 
omfatter mindst to enheder og navnlig:

Or. bg

Ændringsforslag 1486
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning skal 
fremme samarbejdsformer, som omfatter 
mindst to enheder og navnlig:

1. Støtte under denne foranstaltning skal 
fremme samarbejdsformer, som omfatter 
mindst to enheder, herunder 
primærproducenter, og navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 1487
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

a) samarbejdsstrategier mellem 
landbrugere, landbrugsvirksomheder og 
sammenslutninger og netværk til 
udvikling af landdistrikter med særligt 
fokus på små landbrugere, 
mikrovirksomheder og små virksomheder 
samt de forskellige aktører i lokale og 
regionale fødevarekæder og 
skovbrugssektoren og blandt andre aktører, 
der bidrager til at nå målene og
prioriteterne i politikken for udvikling af 
landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 1488
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
producentsammenslutninger, 
producentorganisationer, 
sammenslutninger af 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer, der bør være 
støtteberettigede og højere prioriteret med 
hensyn til støtte

Or. en
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Ændringsforslag 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer, samt aktører og 
organer, der er knyttet til den 
socioøkonomiske udvikling i 
landdistrikterne;  dette omfatter også bl.a. 
producentsammenslutninger med ansvar 
for kvalitetsbetegnelser, foreninger og 
aktører, der er knyttet til den 
socioøkonomiske udvikling af 
landdistrikterne som omhandlet i den 
sjette prioritet i artikel 5; da disse enheder 
af natur er kooperative strukturer, kræves 
der ikke mere end én enhed for 
brancheorganisationer 

Or. es

Begrundelse

På grund af den omstændighed, at der i artiklen udtrykkeligt henvises til "aktører, der 
bidrager til at nå målene og prioriteterne i politikken for udvikling af landdistrikter", bør 
bidrag fra andre aktører end dem, der er knyttet til landbrugs- eller skovbrugssektoren, være 
klart angivet. 

Ændringsforslag 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de a) samarbejdsstrategier mellem de 
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forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, især 
jobskabelse i landbruget og i 
virksomheder, herunder 
brancheorganisationer

Or. de

Ændringsforslag 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer, 
producentsammenslutninger og 
kooperativer 

Or. de

Ændringsforslag 1492
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrug og 
landbrugsfødevarekæde og 
skovbrugssektoren og blandt andre aktører, 
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målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

der bidrager til at nå målene og 
prioriteterne i politikken for udvikling af 
landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

Or. it

Ændringsforslag 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
blandt andre aktører, der bidrager til at nå 
målene og prioriteterne i politikken for 
udvikling af landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

a) samarbejdsstrategier mellem de 
forskellige aktører i EU's landbrugs- og 
fødevarekæde og skovbrugssektoren og 
den biobaserede økonomi og blandt andre 
aktører, der bidrager til at nå målene og 
prioriteterne i politikken for udvikling af 
landdistrikter, herunder 
brancheorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 1494
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oprettelse af klynger og netværk b) oprettelse af klynger, netværk og 
koordinationssteder

Or. de

Ændringsforslag 1495
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Samarbejde i henhold til stk. 1 skal 
navnlig omfatte følgende:

2. Samarbejde i henhold til stk. 1 skal 
navnlig omfatte følgende områder, der 
berører land- og skovbrugere, 
virksomheder i landbrugsfødevare- og 
skovbrugssektoren eller deres 
organisationer:

Or. pt

Ændringsforslag 1496
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pilotprojekter a) pilot-, demonstrations- og 
flagskibsprojekter

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bygge bro mellem forskning og marked. Et bedre samarbejde vil bidrage 
til at skabe nye forretnings- og beskæftigelsesmuligheder for landbrugere og aktører i 
udviklingen af landdistrikterne.

Ændringsforslag 1497
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pilotprojekter a) pilot-, demonstrations- og 
flagskibsprojekter
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Or. en

Begrundelse

Ambitiøse demonstrationsprogrammer, der modtager betydelig finansiel støtte i andre dele af 
verden, f.eks. USA, har allerede tiltrukket mange europæiske virksomheder. Det er derfor 
nødvendigt, at landbrugspolitikken yder betydelig støtte til demonstrations- og 
flagskibsprojekter og anvendelse af biobaserede produkter, da der er et presserende behov for 
at bygge bro mellem forskning og marked. 

Ændringsforslag 1498
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pilotprojekter a) pilot-, demonstrations- og 
flagskibsprojekter

Or. en

Ændringsforslag 1499
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikling af nye produkter, processer og 
teknologier samt ny praksis i 
landbrugssektoren og fødevare- og 
skovbrugssektoren

b) udvikling af nye produkter, processer og 
teknologier samt ny praksis i 
landbrugssektoren og landbrugsfødevare-
og skovbrugssektoren

Or. it

Ændringsforslag 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikling af nye produkter, processer og 
teknologier samt ny praksis i 
landbrugssektoren og fødevare- og 
skovbrugssektoren

b) udvikling og/eller anvendelse af nye 
produkter, processer og teknologier samt 
ny praksis i landbrugssektoren og 
fødevare- og skovbrugssektoren og 
biobaserede produkter

Or. en

Ændringsforslag 1501
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikling af nye produkter, processer og 
teknologier samt ny praksis i 
landbrugssektoren og fødevare- og 
skovbrugssektoren

b) udvikling og indførelse af nye 
produkter, processer og teknologier samt 
ny praksis i landbrugssektoren og 
fødevare- og skovbrugssektoren og 
relevant erhvervsuddannelse

Or. en

Ændringsforslag 1502
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikling af nye produkter, processer og 
teknologier samt ny praksis i 
landbrugssektoren og fødevare- og 
skovbrugssektoren

b) anvendelse af nye produkter, processer 
og teknologier samt ny praksis i 
landbrugssektoren, fødevare- og 
skovbrugssektoren og sektoren for 
biobaserede produkter

Or. en
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Begrundelse

Ambitiøse demonstrationsprogrammer, der modtager betydelig finansiel støtte i andre dele af 
verden, f.eks. USA, har allerede tiltrukket mange europæiske virksomheder. Det er derfor 
nødvendigt, at landbrugspolitikken yder betydelig støtte til demonstrations- og 
flagskibsprojekter og anvendelse af biobaserede produkter, da der er et presserende behov for 
at bygge bro mellem forskning og marked. 

Ændringsforslag 1503
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikling af nye produkter, processer og 
teknologier samt ny praksis i 
landbrugssektoren og fødevare- og 
skovbrugssektoren

b) horisontalt og vertikalt samarbejde 
blandt aktører i landbrugsfødevarekæden 
(f.eks. frø, gødning, 
plantebeskyttelsesmidler, udstyr, 
detailhandlere) med henblik på udvikling 
af mere effektive og miljøvenlige 
landbrugsmetoder, produkter, processer og 
teknologier i landbrugssektoren og 
fødevare- og skovbrugssektoren samt på 
reduktion af affaldsmængden    

Or. en

Begrundelse

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Ændringsforslag 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) samarbejde blandt aktører i 
landbrugsfødevarekæden med henblik på 
udvikling af mere effektive og produktive 
landbrugsmetoder, produkter, processer 
og teknologier i landbrugssektoren og 
fødevare- og skovbrugssektoren samt på 
reduktion af affaldsmængden

Or. en

Ændringsforslag 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) samarbejde mellem små aktører om 
tilrettelæggelse af fælles arbejdsprocesser, 
deling af faciliteter og ressourcer

c) samarbejde mellem forskellige aktører 
om tilrettelæggelse af fælles 
arbejdsprocesser, deling af faciliteter og 
ressourcer

Or. es

Ændringsforslag 1506
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme, som skal 
fremme korte forsyningskæder og lokale 
markeder

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme, som skal 
fremme korte forsyningskæder, lokale 
markeder og øget merværdi for 
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producenter i forsyningskæden

Or. en

Ændringsforslag 1507
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme, som skal 
fremme korte forsyningskæder og lokale 
markeder

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme for at 
oprette og udvikle lokale handels- og 
værdiskabelseskæder og dermed korte 
forsyningskæder og lokale og regionale 
markeder

Or. de

Ændringsforslag 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme, som skal 
fremme korte forsyningskæder og lokale 
markeder

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme, som skal 
fremme korte forsyningskæder og lokale 
markeder og andre typer af 
forsyningskæder end de sædvanlige

Or. es

Ændringsforslag 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme, som skal 
fremme korte forsyningskæder og lokale 
markeder

d) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
etablering af logistikplatforme, som skal 
fremme korte forsyningskæder og lokale 
markeder, navnlig for kvalitetsprodukter 
som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a) 
og b)

Or. en

Ændringsforslag 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) diversificeringsaktiviteter, som leverer 
tjenester i tilknytning til fødevarer eller 
andre tjenester inden for landboturisme, 
kultur eller fritidssport i landdistrikter  

Or. fr

Ændringsforslag 1511
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder og lokale markeder

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder og lokale og regionale 
markeder samt reduktion af fødevarespild

Or. de
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Ændringsforslag 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder og lokale markeder

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder og lokale markeder, 
navnlig for kvalitetsprodukter som 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a) og b)

Or. en

Ændringsforslag 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder og lokale markeder

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
forsyningskæder, lokale markeder og 
produkter, der er omfattet af 
kvalitetsordninger

Or. fr

Ændringsforslag 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 

e) salgsfremstød i en lokal sammenhæng i 
forbindelse med udviklingen af korte 
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forsyningskæder og lokale markeder forsyningskæder og lokale markeder og 
andre typer af forsyningskæder end de 
sædvanlige

Or. es

Ændringsforslag 1515
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) oplysnings- og reklameaktiviteter i 
forbindelse med udvikling af produkter 
under kvalitetsordninger gennem 
landbrugssystemer såsom økologisk 
landbrug og landbrug af høj naturværdi

Or. en

Ændringsforslag 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) aktiviteter med sigte på at oplyse om 
og reklamere for produkter under 
kvalitetsordninger gennem særlige 
landbrugssystemer såsom økologisk 
landbrug og landbrug af høj naturværdi

Or. en

Ændringsforslag 1517
Béla Glattfelder
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) projekter vedrørende vedvarende 
energikilder

Or. en

Ændringsforslag 1518
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) støtte i hele den økologiske fødekæde;

Or. en

Ændringsforslag 1519
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 36 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer 
som f.eks. foranstaltninger vedrørende 
vandforvaltning og -lagring for at 
understøtte landbruget og navnlig 
landbrugssystemerne

Or. it
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Ændringsforslag 1520
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer 
som f.eks. foranstaltninger vedrørende 
vandforvaltning og -lagring for at 
understøtte landbruget og navnlig 
landbrugssystemerne

Or. it

Ændringsforslag 1521
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer og 
en mere effektiv vandforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 1522
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer

f) fælles indsats med henblik på afbødning 
af eller tilpasning til klimaforandringer, 
herunder fremme af brugen af 
vedvarende energikilder
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Or. en

Ændringsforslag 1523
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) kollektive tilgange til miljøprojekter og 
igangværende miljøpraksis

g) koordinerede tilgange til miljøprojekter, 
navnlig med henblik på bevarelse af 
landbrugslandskabet, og igangværende 
miljøpraksis

Or. de

Ændringsforslag 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) kollektive tilgange til miljøprojekter og 
igangværende miljøpraksis

g) kollektive tilgange til miljøprojekter og 
igangværende miljøpraksis samt til 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, jf. afsnit III, kapitel 2, 
i forordning (EU) nr. DP/2012

Or. en

Ændringsforslag 1525
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) kollektive tilgange til miljøprojekter og g) kollektive tilgange til miljøprojekter og 
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igangværende miljøpraksis igangværende miljøpraksis samt til 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, jf. afsnit III, kapitel 2, 
i forordning (EU) nr. DP/2012

Or. fr

Ændringsforslag 1526
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) kollektive tilgange til miljøprojekter og 
igangværende miljøpraksis

g) kollektive tilgange til agroøkologiske 
systemer, miljøprojekter og igangværende 
miljøpraksis

Or. en

Ændringsforslag 1527
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) samarbejde mellem sammenslutninger 
eller organisationer eller mellem sådanne 
og enkeltinteressenter, der bidrager til 
bevarelse af landbrugslandskabet og 
kulturarven

Or. de

Ændringsforslag 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) kollektive tilgange til jobskabelse i 
landdistrikterne, navnlig for så vidt angår 
kvinder og unge

Or. de

Ændringsforslag 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) kollektive tilgange til forbedring af 
livskvaliteten og infrastrukturen i 
landdistrikterne

Or. de

Ændringsforslag 1530
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
bæredygtig produktion af biomasse til brug 
i fødevarer, energiproduktion og 
industriprocesser

h) horisontalt og vertikalt samarbejde 
mellem aktører i forsyningskæden om 
bæredygtig produktion af biomasse til brug 
i fødevarer, energiproduktion og 
industriprocesser og om vandforvaltning 
og -lagring for at understøtte landbruget 
og navnlig landbrugssystemerne

Or. it
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Ændringsforslag 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) fremme af forbindelser mellem land-
og byområder med henblik på et forbedret 
næringsstofkredsløb

Or. en

Begrundelse

Dette burde indbefatte indførelse af et system for indsamling af organisk affald, udvinding af 
biogas og investering i gødskning af markerne med restprodukter, når de pågældende 
restprodukters kvalitet er høj nok til, at de kan anvendes som gødning. 

Ændringsforslag 1532
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) gennemførelse, navnlig af andre 
offentlig-private partnerskaber end dem, 
der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra b), 
i forordning (EU) nr. [CSF/2012], af den 
lokale udviklingsstrategi, der vedrører en 
eller flere af EU-prioriteterne for udvikling 
af landdistrikter

i) gennemførelse, navnlig af andre 
offentlige og private partnerskaber end 
dem, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, 
litra b), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
af den lokale udviklingsstrategi, der 
vedrører en eller flere af EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter

Or. bg

Ændringsforslag 1533
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) udarbejdelse af skovforvaltningsplaner 
eller tilsvarende instrumenter.

j) udarbejdelse af skovforvaltningsplaner, 
som er i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning og omfatter 
biodiversitetsforanstaltninger, for dermed 
at opnå en målbar forbedring af 
bevaringsstatussen for arter og 
naturtyper, som er afhængige af eller
berørt af skovbrug, i tråd med EU's 
strategi for biodiversitet

Or. en

Ændringsforslag 1534
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) fremme af vidensoverførsel og 
samarbejde mellem generationer med 
henblik på at tilskynde til generationsskift 
i landbruget og videregivelse af 
landbrugsland til efterkommerne

Or. ro

Ændringsforslag 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) samarbejde om fremme af social 
inklusion, fattigdomsbekæmpelse og 
økonomisk udvikling af landdistrikterne

Or. es
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Ændringsforslag 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) fremme af 
landbrugsfødevarekontrakter mellem 
producenter og 
forarbejdningsvirksomheder, der tager 
hensyn til produktionsomkostningerne 
ved prisfastsættelsen

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at rette op på ubalancer i fødekæden. Dette kræver kollektive forhandlinger 
med brancheorganisationerne og fastsættelse af priserne i henhold til specifikke parametre, 
herunder produktionsomkostningerne, hvilket vil sikre landbrugenes fortsatte økonomiske 
rentabilitet. 

Ændringsforslag 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) udvikling og/eller markedsføring af 
turisttjenester med relation til turisme i 
landdistrikter

Or. de

Begrundelse

Udvikling og markedsføring af landbrugsbaserede turismetilbud er af meget stor betydning 
for landdistrikterne. Turismen er i mange regioner tæt knyttet til landbruget.
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Ændringsforslag 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

jb) udvikling af projekter i forbindelse 
med "socialt landbrug" (f.eks. Green 
Care)

Or. de

Begrundelse

Udvikling af nye landbrugsaktiviteter som "socialt landbrug" efter eksemplet fra EU-projektet 
Green Care er vigtig såvel for den regionale økonomi som for landbrugene, da det giver 
mulighed for ekstra indtægter.

Ændringsforslag 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) dyrevenlig produktion skal fremmes i 
et samarbejde mellem aktører i 
forsyningskæden

Or. en

Ændringsforslag 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), ydes udgår



PE494.480v01-00 70/174 AM\909514DA.doc

DA

kun til nyoprettede klynger og netværk, og 
dem, der iværksætter en for dem ny 
aktivitet.
Støtte til foranstaltninger i henhold til 
stk. 2, litra b), kan også ydes til 
individuelle aktører, hvor denne mulighed 
er fastsat i programmet for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. fr

Ændringsforslag 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte til foranstaltninger i henhold til 
stk. 2, litra b), kan også ydes til 
individuelle aktører, hvor denne mulighed 
er fastsat i programmet for udvikling af 
landdistrikterne.

Støtte til foranstaltninger i henhold til 
stk. 2, litra b), kan også ydes til 
individuelle aktører, hvor denne mulighed 
er fastsat i programmet for udvikling af 
landdistrikterne.

Støtte til foranstaltninger i henhold til 
stk. 2 kan også ydes til personer, der kun 
er ansvarlige for ét projekt, hvor de 
handler på partnerskabsbasis, og hvor 
denne mulighed er fastsat i programmet 
for udvikling af landdistrikterne.

Or. fr

Ændringsforslag 1542
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når en forretningsplan eller en 
skovforvaltningsplan eller tilsvarende eller 

6. Ved samarbejde i skovbrugssektoren, 
bortset fra den i stk. 2, litra j) omhandlede 
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en udviklingsstrategi gennemføres, kan 
medlemsstaterne yde støtte, enten som et 
samlet beløb, som omfatter udgifter til 
samarbejde og projekter, der gennemføres, 
eller kun dække omkostningerne til 
samarbejdet og anvende midler fra andre 
foranstaltninger eller andre EU-fonde til 
projektets gennemførelse.

foranstaltning, er støtte betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger, for dermed 
at opnå en målbar forbedring af 
bevaringsstatussen for arter og 
naturtyper, som er afhængige af eller 
berørt af skovbrug, i tråd med EU's 
strategi for biodiversitet. Desuden bør 
støtte til skovforanstaltninger være 
baseret på en standard for god 
skovbrugspraksis. Når en forretningsplan 
eller en skovforvaltningsplan eller 
tilsvarende eller en udviklingsstrategi 
gennemføres, kan medlemsstaterne yde 
støtte, enten som et samlet beløb, som 
omfatter udgifter til samarbejde og 
projekter, der gennemføres, eller kun 
dække omkostningerne til samarbejdet og 
anvende midler fra andre foranstaltninger 
eller andre EU-fonde til projektets 
gennemførelse. Al støtte til anvendelse og 
produktion af bioenergi bør være baseret 
på bæredygtighedskriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Samarbejde under denne foranstaltning 
kan kombineres med projekter, der støttes 
af andre EU-midler end ELFUL inden for 
det samme område. Medlemsstaterne 
sikrer, at overkompensation som følge af 
kombinationen af denne foranstaltning med 
andre nationale støtteinstrumenter eller 
EU-støtteinstrumenter undgås.

9. Samarbejde under denne foranstaltning 
kan kombineres med projekter, der støttes 
af andre EU-midler end ELFUL inden for 
det samme område. Medlemsstaterne 
sikrer, at overkompensation som følge af 
kombinationen af denne foranstaltning med 
andre nationale støtteinstrumenter eller 
EU-støtteinstrumenter undgås. De 
programmer, der forelægges af 
medlemsstaterne, skal indeholde en 
specificering af karakteristika for 
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pilotprojekter, klynger, netværk, korte 
forsyningskæder og lokale markeder, der 
vil være støtteberettigede.

Or. en

Ændringsforslag 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende yderligere specificering af 
karakteristika for pilotprojekter, klynger, 
netværk, korte forsyningskæder og lokale 
markeder, der vil være støtteberettigede, 
samt vedrørende betingelserne for 
tildeling af støtte til de typer operationer, 
der er opført i stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1545
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende yderligere specificering af 
karakteristika for pilotprojekter, klynger, 
netværk, korte forsyningskæder og lokale 
markeder, der vil være støtteberettigede, 
samt vedrørende betingelserne for tildeling 
af støtte til de typer operationer, der er 

10. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende yderligere specificering af 
karakteristika for pilotprojekter, klynger, 
netværk, korte forsyningskæder og lokale 
markeder, der vil være støtteberettigede, 
samt vedrørende betingelserne for tildeling 
af støtte til de typer operationer, der er 
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opført i stk. 2. opført i stk. 2. Hvert nationalt eller 
regionalt program skal angive et 
minimumsbeløb til støtte for det 
samarbejde, der indledes af hver enkelt 
lokal aktionsgruppe.

Or. fr

Ændringsforslag 1546
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 1549
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it

Begrundelse

Det foreslås at flytte "indkomststabiliseringsredskaberne" fra anden søjle til første søjle for at 
gøre gennemførelsen af dem enkel, gnidningsløs og hensigtsmæssig samt sikre 
overensstemmelse med målsætningerne under første søjle om indkomstgaranti.  Brugen af 
disse redskaber under anden søjle (udvikling af landdistrikterne) kunne føre til 
konkurrenceforvridning eller uensartet anvendelse på fællesskabsniveau, eftersom 
planlægningen af udviklingen af landdistrikterne er en regional eller lokal politik, der i sidste 
instans er knyttet til samfinansieringsevnen.  

Ændringsforslag 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag til præmier til 
forsikring af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

Or. fr

Ændringsforslag 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne eller grupper af 
landbrugere eller i form af statslig 
medfinansiering af forsikringsordninger,
til præmier til forsikring af afgrøder, dyr og 
planter mod økonomiske tab som følge af 
ugunstige vejrforhold og dyre- eller 
plantesygdomme eller skadedyrsangreb

Or. en

Ændringsforslag 1552
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne eller 
landbrugersammenslutninger eller -
organisationer, til præmier til forsikring af 
afgrøder, dyr og planter mod økonomiske 
tab som følge af ugunstige vejrforhold og 
dyre- eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb

Or. it

Ændringsforslag 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, deres kooperativer eller 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. .../2012 
(forordningen om 
fusionsmarkedsordningen), til præmier til
forsikring af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

Or. pt

Ændringsforslag 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugere og producenter af 
skovbrugsprodukter, til præmier til 
forsikring af afgrøder, dyr, planter og 
skovbevoksning mod økonomiske tab som 
følge af ugunstige vejrforhold, brande og 
dyre- eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb eller udgifter til 
genplantning af skov

Or. fr

Ændringsforslag 1555
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold, vildt, herunder fugle, og dyre-
eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb

Or. lv

Ændringsforslag 1556
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Støtte i medfør af stk. 1, litra a) skal 
ydes direkte til landbrugerne eller til 
sammenslutninger af landbrugere, der er 
anerkendt af den medlemsstat, hvor disse 
har indgået kollektive forsikringsaftaler 
på vegne af deres medlemmer.

Or. it

Ændringsforslag 1557
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde 
eller direkte til landbrugerne til betaling af 
finansiel kompensation til landbrugere eller 
skovejere for økonomiske tab som følge af 
udbrud af en dyre- eller plantesygdom eller 
angreb fra en skadelig plante- eller 
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dyreart eller en miljøhændelse eller 
klimakatastrofe

Or. fr

Ændringsforslag 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde 
eller forsikringsselskaber til betaling af 
finansiel kompensation til landbrugere for 
økonomiske tab som følge af udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse eller ugunstige vejrforhold, 
herunder tørke

Or. es

Begrundelse

De fleste medlemsstater har en landbrugsforsikringsordning, der klart er udformet med 
henblik på at overføre landbrugeres risici. Forsikringsordningen anvendes på en mere 
omfattende og fleksibel måde end ordningen med gensidige fonde, som ikke eksisterer i ret 
mange lande. Medlemmerne bør gives mulighed for at vælge den form, hvori de ønsker at 
udvikle dette redskab, i overensstemmelse med deres egne risikostyringsordninger.

Ændringsforslag 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere, kooperativer eller 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
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forordning (EU) nr. .../2012 
(forordningen om 
fusionsmarkedsordningen) for 
økonomiske tab som følge af udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse

Or. pt

Ændringsforslag 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af ugunstige vejrforhold eller et 
skadedyrsangreb, udbrud af en dyre- eller 
plantesygdom eller en miljøhændelse

Or. en

Ændringsforslag 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyresygdom, organismer, 
som er skadelige for dyr eller planter, eller 
en miljøhændelse

Or. fr
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Ændringsforslag 1562
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af ugunstige vejrforhold, udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse

Or. it

Ændringsforslag 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller ugunstige 
vejrforhold, herunder tørke eller 
oversvømmelser

Or. en

Ændringsforslag 1564
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller ugunstige 
vejrforhold

Or. en

Ændringsforslag 1565
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af ugunstige vejrforhold, udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse

Or. en

Ændringsforslag 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Indkomststabiliserende løsninger af denne art er langt mindre effektive end lignende 
afdækningsmuligheder, der står til rådighed, og som er baseret på forkontrakter og fremtidige 
markeder.

Ændringsforslag 1567
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

udgår

Or. en

Begrundelse

Indkomststabiliseringsredskabet er ikke en god måde at anvende fondene til udvikling af 
landdistrikter på, da det risikerer at være særdeles bekosteligt og ustabilt, og det under 
ekstreme forhold kunne overskride medlemsstaternes bevillinger under anden søjle, som det 
fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1570
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af en gensidig fond med henblik på 
at yde kompensation til landbrugere, som 
oplever en alvorlig tilbagegang i deres 
indkomst.

Or. it

Ændringsforslag 1571
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af gensidige fonde med henblik på at 
yde kompensation til landbrugere, som 
oplever en alvorlig tilbagegang i deres 
indkomst.

Or. it

Ændringsforslag 1572
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering til 
betaling af forsikringspræmier og/eller af
finansielle bidrag til gensidige fonde, som 
yder kompensation til landbrugere, der 
oplever en alvorlig tilbagegang i deres 
indkomst.

Or. it

Ændringsforslag 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af bidrag til betaling af 
forsikringspræmier og/eller af finansielle 
bidrag til gensidige fonde, som yder 
kompensation til landbrugere, der oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.

Or. it
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Ændringsforslag 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af bidrag til instrumenter til 
forsikring mod indkomsttab og finansielle 
bidrag til gensidige fonde, som yder 
kompensation til landbrugere, som oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst, 
eller til kooperativer eller 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i artikel 106 i forordning (EU) 
nr. .../2012 (forordningen om 
fusionsmarkedsordningen), og som har 
lidt økonomiske tab.

Or. pt

Ændringsforslag 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde eller forsikringspræmier, som yder 
kompensation til landbrugere, som oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.

Or. es

Begrundelse

Til dato har ingen af EU's medlemsstater haft erfaringer med redskaber til 
indkomststabilisering.   Medlemsstaterne bør derfor gives mulighed for at udvikle dette 
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redskab i overensstemmelse med de nuværende risikostyringsordninger.  De fleste 
medlemsstater har dog en landbrugsforsikringsordning, der er udformet til at overføre 
landbrugeres risici.

Ændringsforslag 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde eller forsikringspræmier, som yder 
kompensation til landbrugere, som oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.

Or. es

Begrundelse

Tilskyndelse til fleksibilitet for at være realistisk omkring den måde, hvorpå 
forsikringsmekanismer indarbejdes i redskaber til indkomststabilisering. 

Ændringsforslag 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde eller forsikringspræmier, som yder 
kompensation til landbrugere, som oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.

Or. es

Ændringsforslag 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde eller forsikringspræmier, som yder 
kompensation til landbrugere, som oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.

Or. en

Ændringsforslag 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst, eller af 
finansielle bidrag, der udbetales direkte til 
landbrugerne, til betaling af 
forsikringspræmier til dækning af 
risikoen for en alvorlig tilbagegang i 
deres indkomst.

Or. it

Ændringsforslag 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i c) et redskab til indkomststabilisering i 
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form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

form af finansielle bidrag til redskaber til 
indkomstforsikring og gensidige fonde, 
som yder kompensation til landbrugere, 
som oplever en alvorlig tilbagegang i deres 
indkomst.

Or. fr

Ændringsforslag 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere for en alvorlig tilbagegang i 
deres indkomst.

Or. en

Ændringsforslag 1582
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Støtte, der ydes til landbrugere i 
henhold til de i artikel 38, 39 og 40 
omhandlede instrumenter, bør efter eget 
valg baseres på enten en vurdering af den 
enkelte landbrugers tab eller 
indeksbaserede systemer.

Or. en
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Ændringsforslag 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som 
giver de tilsluttede landbrugere mulighed 
for at forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede 
landbrugere, der rammes af økonomiske 
tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller 
plantesygdom eller en miljøhændelse eller 
er udsat for et voldsomt fald i deres 
indkomst.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1584
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller ugunstige vejrforhold eller er udsat 
for et voldsomt fald i deres indkomst.

Or. en
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Ændringsforslag 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere 
for økonomiske tab forårsaget af udbrud af 
en dyre- eller plantesygdom eller af 
ugunstige vejrforhold eller 
skadedyrsangreb eller en miljøhændelse 
eller for et voldsomt fald i deres indkomst.

Or. en

Ændringsforslag 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" eller 
"forsikringsselskab" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
sin nationale ret, og som giver de 
tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller ugunstige 
vejrforhold eller er udsat for et voldsomt 
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fald i deres indkomst.

Or. es

Ændringsforslag 1587
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af ugunstige vejrforhold, udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

Or. it

Ændringsforslag 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af denne foranstaltning 
med andre nationale støtteinstrumenter 
eller EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås. Direkte 
indkomststøtte, som modtages under Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (i det følgende benævnt 

udgår
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"EGF"), tages også i betragtning ved 
vurderingen af landbrugeres 
indkomstniveauer.

Or. es

Begrundelse

Denne betingelse er ikke nødvendig, da de grænser, der er fastlagt i forbindelse med 
vurdering af tab, allerede tager hensyn til hele indkomsten, og der desuden kun ydes 
kompensation for en procentdel, der aldrig overstiger 70 % af forskellen mellem indkomst og 
udgifter. Dette indebærer, at den enkelte landbruger er forpligtet til selv at påtage sig 30 % af 
risikoen.

Ændringsforslag 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af denne foranstaltning med 
andre nationale støtteinstrumenter eller 
EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås. Direkte 
indkomststøtte, som modtages under Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (i det følgende benævnt 
"EGF"), tages også i betragtning ved 
vurderingen af landbrugeres 
indkomstniveauer.

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

Or. en

Ændringsforslag 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3 – fodnote 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

36. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af […] om Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (2014 - 2020), EUT L 
[…] af […], s. […].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende minimums- og 
maksimumsløbetiden for de kommercielle 
lån til gensidige fonde, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 3, litra b), og artikel 40, 
stk. 4.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er ikke logisk at anbringe et stabiliseringsredskab, som kun nogle af medlemsstaterne vil 
beslutte at gennemføre, under anden søjle, som kræver samfinansiering fra medlemsstaternes 
side. Dette vil stille nogle producenter mindre gunstigt end andre, der vil råde over redskaber 
til at takle den samme markedskrise. Dette går ud over markedets enhed.

Ændringsforslag 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 38
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Afgrøde- dyre- og planteforsikring
1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.
2.
Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb skal være officielt 
anerkendt af den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.
3. 
Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i 
stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 
knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion.
Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 
af den præmie, der er berettiget til støtte, 
ved at anvende passende lofter.
4. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.
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Or. en

Ændringsforslag 1593
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Afgrøde- dyre- og planteforsikring
1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.
2.
Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb skal være officielt 
anerkendt af den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.
3.
Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i 
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stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 
knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion.
Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 
af den præmie, der er berettiget til støtte, 
ved at anvende passende lofter.
4. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Afgrøde-, dyre- og planteforsikring
1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.
2.
Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb skal være officielt 
anerkendt af den kompetente myndighed i 
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den pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.
3.
Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i 
stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 
knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion.
Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 
af den præmie, der er berettiget til støtte, 
ved at anvende passende lofter.
4. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

Or. fr

Ændringsforslag 1595
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Afgrøde-, dyre- og planteforsikring
1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
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treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.
2.
Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb skal være officielt 
anerkendt af den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.
3.
Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i 
stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 
knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion.
Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 
af den præmie, der er berettiget til støtte, 
ved at anvende passende lofter.
4. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

Or. it

Ændringsforslag 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
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eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der volder et betydeligt 
indkomsttab, under hensyntagen til de 
særlige karakteristika for hver enkelt 
produkt- eller bedrifttype. Tabet beregnes 
som tilsvarende tab af udbytte i et givet år. 

Or. es

Begrundelse

Tærsklen på 30 % er for høj og afholder landbrugerne fra at anvende 
risikostyringsredskaber. Bedriftens udbytte bør anvendes som grundlag, da prisernes og 
omkostningernes volatilitet betyder, at de hvert år skal fastlægges individuelt.

Ændringsforslag 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb. En sådan forsikring bør 
dække tab, der er beregnet på grundlag af 
den gennemsnitlige årlige produktion i en 
sektor, der er omfattet af en forsikring. 
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Or. en

Ændringsforslag 1598
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller for en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der resulterer i en 
reduktion af den årlige produktion på
mere end 15 % i sammenligning med
landbrugerens gennemsnitlige årlige 
produktion. Den gennemsnitlige årlige 
produktion skal beregnes ved at tage 
tallene for de foregående tre år eller for de
foregående fem år, idet de højeste og 
laveste tal ikke medregnes, eller, i behørigt 
begrundede undtagelsestilfælde, ved at 
tage tallene for et af årene i de foregående 
fem år.

Målingen af tabets omfang kan 
skræddersys efter de enkelte 
produkttypers særlige karakteristika ved 
at anvende
a) biologiske indekser (mængden af tabt 
biomasse) eller indekser for tilsvarende 
tab af udbytte, der er fastlagt på 
bedriftsniveau eller på lokalt, regionalt 
eller nationalt plan, eller
b) vejrindekser (mængden af nedbør, 
temperatur, osv.), der er fastlagt på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan.

Or. pt
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Ændringsforslag 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
15 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

Tabene kan måles for hver produkttype 
ved at anvende biologiske indekser (f.eks. 
baseret på mængden af tabt biomasse) 
eller indekser for tilsvarende tab af 
udbytte, der er fastlagt pr. bedrift eller 
sammenslutning.

Or. pt

Ændringsforslag 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
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ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

Målingen af tabets omfang kan også 
skræddersys efter de enkelte 
produkttypers særlige karakteristika ved 
at anvende
a) biologiske indekser (mængden af tabt 
biomasse) eller indekser for tilsvarende 
tab af udbytte, der er fastlagt på 
bedriftsniveau eller på lokalt, regionalt 
eller nationalt plan, eller
b) vejrindekser (mængden af nedbør, 
temperatur, osv.), der er fastlagt på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 1601
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
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skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes. Til beregning af den enkelte 
landbrugers tab på grund af det 
pågældende forhold kan der benyttes 
godkendte indeksbaserede systemer. 

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af indeksbaserede systemer til beregning af tab bør tillades, hvis 
medlemsstaterne ønsker at benytte sådanne systemer med henblik på en administrativ 
forenkling.

Ændringsforslag 1602
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion af den pågældende 
afgrøde eller den enkelte husdyrart i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

Or. en
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Ændringsforslag 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis den i stk. 1 omhandlede garanti 
indgår i en forsikring, der også dækker 
andre risici, er andelen af den præmie, 
der svarer til den i stk. 1 omhandlede 
garanti, støtteberettiget i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a).

Or. fr

Ændringsforslag 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 1606
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it

Ændringsforslag 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og 
plantesygdomme eller organismer, som er 
skadelige for dyr eller planter, og 
miljøhændelser 

Or. fr

Ændringsforslag 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidige fonde i forbindelse med dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser

Gensidige fonde og forsikring i forbindelse 
med dyre- og plantesygdomme,
miljøhændelser og ugunstige vejrforhold

Or. es
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Ændringsforslag 1609
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:

1. Støtte under denne foranstaltning skal 
dække administrativ og teknisk bistand til 
gensidige fonde, der betaler finansiel 
kompensation til landbrugere for 
økonomiske tab som følge af udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse. For at være berettiget til 
støtte skal den pågældende gensidige fond:

Or. en

Ændringsforslag 1610
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse. Imidlertid vil 
landbrugerne generelt kun være 
berettigede til kompensation, hvis de har 
truffet de nødvendige forholdsregler med 
henblik på at gøre deres bedrift mere 
modstandsdygtig over for 
miljøforringelse, dyre- og 
plantesygdomme og hændelser i 
forbindelse med klimaforandringer.

Or. en
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Ændringsforslag 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere, deres 
kooperativer eller 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. .../2012 
(forordningen om 
fusionsmarkedsordningen), i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.
Medlemsstaterne kan kombinere 
forsikringer og ordninger med gensidige 
fonde.

Or. pt

Ændringsforslag 1612
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.  
Medlemsstaterne kan beslutte at supplere 
de gensidige fonde med 
forsikringsordninger og 
forsikringssamarbejde, bl.a. via 
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kreditkooperativer.

Or. bg

Ændringsforslag 1613
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra b), må kun vedrøre:

De finansielle bidrag fra alle offentlige 
fonde som f.eks. ELFUL og fra nationale 
og regionale finansieringskilder til de 
gensidige fonde må kun vedrøre:

Or. en

Ændringsforslag 1614
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra b), må kun vedrøre:

De finansielle bidrag til de gensidige 
fonde, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, 
litra b), må kun vedrøre:

Or. fr

Ændringsforslag 1615
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de beløb, som den gensidige fond
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle 
lån, som den gensidige fond har optaget 
for at betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

b) administrationsomkostninger i 
tilknytning til driften af den gensidige 
fond

Or. en

Ændringsforslag 1616
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de beløb, som den gensidige fond 
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

b) de beløb, som den gensidige fond 
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise, eller 
præmier for forsikringer, som den 
gensidige fond har tegnet til 
markedsprisen. Som et alternativ til disse 
beløb kan de finansielle bidrag bruges 
som grundkapital op til et maksimalt 
niveau på 65 % af de af landbrugerne 
indbetalte bidrag. 

Or. it

Ændringsforslag 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de beløb, som den gensidige fond 
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

b) de beløb, som den gensidige fond 
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere, deres kooperativer eller 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. .../2012 
(forordningen om 
fusionsmarkedsordningen).   Desuden kan 
det finansielle bidrag vedrøre renter på 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere, deres 
kooperativer eller 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i 
forordning (EU) nr. .../2012 
(forordningen om 
fusionsmarkedsordningen), i tilfælde af 
krise.

Or. pt

Ændringsforslag 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de beløb, som den gensidige fond 
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

b) de beløb, som den gensidige fond 
betaler som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre kapital eller renter på 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise.

Or. en
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Ændringsforslag 1619
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til 
startkapital.

Der kan ydes et delvist bidrag af offentlige 
midler til startkapital.

Or. en

Ændringsforslag 1622
Alyn Smith
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til 
startkapital.

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til 
startkapital. Der ydes ikke bidrag af 
offentlige midler til beløb, der betales af 
de gensidige fonde som finansiel 
kompensation til landbrugere. 

Or. en

Ændringsforslag 1623
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra b), for dyresygdomme, der er 
opført på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til
beslutning 90/424/EØF.

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation for dyresygdomme, der ikke 
skyldes ikkebæredygtige systemer såsom 
industrielt landbrug og monokulturer.

Or. en

Ændringsforslag 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation i henhold til artikel 37, stk. 

4. Der kan ydes finansiel kompensation i 
henhold til artikel 37, stk. 1, litra b), for 
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1, litra b), for dyresygdomme, der er opført 
på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF.

dyresygdomme, der er opført på listen over 
dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF, samt for enhver 
anden ny sygdom, som ikke er opført på 
disse lister.

Or. es

Begrundelse

Hver dag forekommer der nye eksempler på sygdomme, som ikke tidligere fandtes i Unionen, 
som f.eks. bluetongue, fugleinfluenza eller Schmallenberg virus, og som klart udgør en risiko i 
dag.

Ændringsforslag 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1626
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1627
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Indkomststabiliseringsredskabet er ikke en god måde at anvende fondene til udvikling af 
landdistrikter på, da det risikerer at være særdeles bekosteligt og ustabilt, og det under 
ekstreme forhold kunne overskride medlemsstaternes bevillinger under anden søjle, som det 
fremgår af Kommissionens konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1629
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. it
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Ændringsforslag 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i 
indtægter overstiger 30 % af de 
gennemsnitlige årlige indtægter for den 
enkelte landbruger i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes. Indkomst i artikel 37, stk. 1, 
litra c), henviser til summen af indtægter, 
som landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Indkomststabiliserende løsninger af denne art er langt mindre effektive end lignende 
afdækningsmuligheder, der står til rådighed, og som er baseret på forkontrakter og fremtidige 
markeder.

Ændringsforslag 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
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treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra 
landbrugsprodukter på markedet. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af denne foranstaltning til det i betragtning 37 omhandlede mål, idet den bør 
tilsigte indkomstsikkerhed frem for fortjeneste.

Ændringsforslag 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond eller 
under forsikringskontrakter til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet. Hvis denne 
foranstaltning medtages i programmerne 
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for udvikling af landdistrikterne, tildeles 
der midler i forhold til risikoen for 
bedrifternes indtægter i den pågældende 
medlemsstat eller region.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er blevet stillet for at sikre, at forsikringspræmier er støtteberettigede 
under dette redskab til indkomststabilisering, og for at klarlægge deres eventuelle indføjelse i 
programmerne for udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. Der 
kan også ydes støtte, når den 
gennemsnitlige værdi af et kooperativs 
eller en producentorganisations afsatte 
produktion er 20 % højere end 
treårsgennemsnittet for den afsatte 
produktion baseret på den foregående 
femårsperiode, idet det bedste og det 
dårligste år ikke medregnes. Indkomst i 
artikel 37, stk. 1, litra c), henviser til 
summen af indtægter, som landbrugeren 
modtager fra markedet, herunder enhver 
form for offentlig støtte, med fradrag af 
råvareomkostninger. Betalinger til 
landbrugerne fra den gensidige fond eller 
fra forsikringer må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet eller den 
gennemsnitlige værdi af den afsatte 
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produktion, når der er er tale om 
kooperativer eller 
producentorganisationer.

Or. pt

Ændringsforslag 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder fra enhver form for produktion, 
som er knyttet til landbrugsaktiviteter, og 
enhver form for offentlig støtte, med 
fradrag af råvareomkostninger. Betalinger 
til landbrugerne fra den gensidige fond 
eller fra forsikringer eller som følge af en 
forsikringskontrakt, som fonden har 
tegnet, må ikke udligne mere end 70 % af 
indkomsttabet.

Or. it

Ændringsforslag 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder fra enhver form for produktion, 
som er knyttet til landbrugsaktiviteter, og 
enhver form for offentlig støtte, med 
fradrag af råvareomkostninger. Betalinger 
til landbrugerne fra den gensidige fond 
eller fra forsikringer må ikke udligne mere 
end 70 % af indkomsttabet.

Or. it

Ændringsforslag 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 47, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond eller fra 
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landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

forsikring til landbrugerne må ikke udligne 
mere end 70 % af indkomsttabet.

Or. es

Ændringsforslag 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond eller fra 
forsikring til landbrugerne må ikke udligne 
mere end 70 % af indkomsttabet.

Or. es

Begrundelse

Forsikring og betingelserne for skadeserstatning er medtaget i denne artikel om 
indkomststabilisering i tråd med ændringsforslaget til artikel 37. 

Ændringsforslag 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte. 
Betalinger fra den gensidige fond eller fra 
forsikring til landbrugerne må ikke udligne 
mere end 70 % af indkomsttabet.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 37. 
Råvareomkostninger udgår, fordi det i mange sektorer er stigningen i disse og fastfrysningen 
af salgspriserne for produkter, der er den primære årsag til skævhederne i landbrugernes 
indkomster.

Ændringsforslag 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
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henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond eller fra 
forsikring til landbrugerne må ikke udligne 
mere end 70 % af indkomsttabet.

Or. es

Ændringsforslag 1640
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger til landbrugerne fra den 
gensidige fond eller fra forsikringer tegnet 
til markedspriser må ikke udligne mere 
end 70 % af indkomsttabet.

Or. it

Ændringsforslag 1641
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.

1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i indtægter 
overstiger 30 % af de gennemsnitlige årlige 
indtægter for den enkelte landbruger i den 
foregående treårsperiode eller af et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes. 
Indkomst i artikel 37, stk. 1, litra c), 
henviser til summen af indtægter, som 
landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet. Til beregning af 
den enkelte landbrugers tab kan der 
benyttes godkendte indeksbaserede 
systemer. 

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af indeksbaserede systemer til beregning af tab bør tillades, hvis 
medlemsstaterne ønsker at benytte sådanne systemer med henblik på en administrativ 
forenkling.

Ændringsforslag 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1 a  (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til artikel 37 kan ligeledes 
ydes, når faldet i den årlige indkomst 
overstiger 30 % af landbrugerens 
produktionsomkostninger pr. afgrøde 
eller dyrebestand. Den samlede indkomst 
pr. afgrøde eller dyrebestand henviser til 
summen af indtægter, som landbrugeren 
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modtager fra markedet, herunder enhver 
form for offentlig støtte, med fradrag af 
råvareomkostninger, og betalinger til 
landbrugerne fra den gensidige fond eller 
fra forsikring, som ikke må udligne mere 
end 70 % af indkomsttabet.

Or. es

Ændringsforslag 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:

2. For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond og de 
pågældende forsikringspræmier:

Or. es

Ændringsforslag 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde og forsikringspræmierne, navnlig 
for udbetaling af kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise og for 
administration og overvågning af reglernes 
overholdelse.

Or. es
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Ændringsforslag 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde og af forsikringsaftaler, navnlig for 
udbetaling af kompensation til landbrugere 
i tilfælde af krise og for administration og 
overvågning af reglernes overholdelse.

Or. it

Ændringsforslag 1646
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse, og af 
forsikringsaftaler.

Or. it

Ændringsforslag 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 



PE494.480v01-00 126/174 AM\909514DA.doc

DA

oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere, kooperativer 
og producentorganisationer i tilfælde af 
krise og for administration og overvågning 
af reglernes overholdelse.

Or. pt

Ændringsforslag 1648
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 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har 
betalt som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det 
finansielle bidrag vedrøre renter på 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1649
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har 
betalt som finansiel kompensation til 

Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, litra 
c), kan tage form af et finansielt bidrag til 
landbrugernes betalinger til den gensidige 
fond.
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landbrugerne. Desuden kan det 
finansielle bidrag vedrøre renter på 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise.

Or. it

Ændringsforslag 1650
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har betalt 
som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

De finansielle bidrag, der er nævnt i artikel 
37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre de 
beløb, som den gensidige fond har betalt til 
landbrugerne som finansiel kompensation 
eller som en andel af udgifterne til de 
forsikringer, der kan tegnes af den enkelte 
landbruger eller af en gruppe landbrugere 
i fællesskab. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise, eller 
forsikringspræmier for forsikringer, som 
den gensidige fond har tegnet til 
markedspriser.

Som et alternativ til disse beløb kan de 
finansielle bidrag bruges som 
grundkapital for gensidige fonde op til et 
maksimalt niveau på 65 % af de af 
landbrugerne indbetalte bidrag. 

Or. it

Ændringsforslag 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har betalt
som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

De finansielle bidrag, der er nævnt i artikel 
37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre de 
beløb, som den gensidige fond har betalt til 
landbrugerne som finansiel kompensation 
eller som en andel af udgifterne til de 
forsikringer, der kan tegnes af 
landbrugerne. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise, eller 
forsikringspræmier for forsikringer, som 
den gensidige fond har tegnet. Som et 
alternativ til disse beløb kan de finansielle 
bidrag bruges som grundkapital for 
gensidige fonde op til et maksimalt niveau 
på 65 % af de af landbrugerne indbetalte 
bidrag.

Or. it

Ændringsforslag 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har betalt 
som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

De finansielle bidrag, der er nævnt i artikel 
37, stk. 1, litra c), ydes kun til forsikringer, 
der dækker de i stk. omhandlede 
indkomsttab, eller, kan, som et alternativ 
hertil, kun vedrøre de beløb, som den 
gensidige fond har betalt som finansiel 
kompensation til landbrugerne. Desuden 
kan det finansielle bidrag vedrøre renter på 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise.
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Or. it

Ændringsforslag 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har 
betalt som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
beløb betalt af den gensidige fond og til 
præmier til forsikring som finansiel 
kompensation til landbrugerne. Desuden 
kan det finansielle bidrag vedrøre renter på 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise.

Or. es

Ændringsforslag 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har betalt 
som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, 
som den gensidige fond har optaget for at 
betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.

De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har betalt 
som finansiel kompensation til 
landbrugere, kooperativer og 
producentorganisationer. Desuden kan det 
finansielle bidrag vedrøre renter på 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise.

Or. pt



PE494.480v01-00 130/174 AM\909514DA.doc

DA

Ændringsforslag 1655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, litra 
c), kan tage form af et finansielt bidrag til 
landbrugernes betalinger til den gensidige 
fond. Medlemsstaterne fastlægger 
bestemmelser for landbrugernes bidrag til 
fonden.

Or. it

Ændringsforslag 1656
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.

udgår
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Or. pt

Ændringsforslag 1658
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.

Medlemsstaterne fastlægger bestemmelser 
for landbrugernes bidrag til fonden.

Or. it

Ændringsforslag 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til 
startkapital.

Der kan ydes et delvist bidrag af offentlige 
midler til startkapital.

Or. en

Ændringsforslag 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til 
startkapital.

Der ydes ikke bidrag af offentlige midler til 
den gensidige fonds startkapital.

Or. it
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Ændringsforslag 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den berørte medlemsstats kompetente 
myndighed skal officielt anerkende, at 
landbrugerens indkomst er faldet 
væsentligt. Medlemsstaterne kan, hvor det 
er hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet. 
Skadeserstatning fra forsikring udbetales 
uden noget krav om eller nogen angivelse 
af arten eller størrelsen af den fremtidige 
produktion.

Or. es

Begrundelse

Forsikring og betingelserne for skadeserstatning er medtaget i denne artikel om 
indkomststabilisering i tråd med ændringsforslaget til artikel 37. 

Ændringsforslag 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Den berørte medlemsstats kompetente 
myndighed skal officielt anerkende, at 
landbrugerens indkomst er faldet 
væsentligt.

Or. es
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Ændringsforslag 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.

Or. es

Ændringsforslag 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skadeserstatning fra forsikring udbetales 
uden noget krav om eller nogen angivelse 
af arten eller størrelsen af den fremtidige 
produktion.

Or. es

Begrundelse

Forsikring og betingelserne for skadeserstatning fra forsikring bør medtages.

Ændringsforslag 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Regler for gennemførelsen af 
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foranstaltningerne
Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter regler for 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
denne afdeling i forbindelse med:
a) procedurer for udvælgelse af de 
myndigheder eller organer, som tilbyder 
rådgivningstjenester for landbrugere og 
skovbrugere, bedriftsforvaltnings- og 
vikarordninger og nedtrapning af støtten i 
henhold til de rådgivningstjenester, der er 
omhandlet i artikel 16
b) medlemsstatens vurdering af de 
fremskridt, der er gjort i 
forretningsplanen, betalingsmuligheder 
samt regler for adgang til andre 
foranstaltninger for unge landbrugere 
under foranstaltningen for bedrifts- og 
erhvervsudvikling, som er omhandlet i 
artikel 20
c) afgrænsning med andre 
foranstaltninger, omregning til andre 
enheder end dem, der anvendes i bilag I, 
beregning af transaktionsomkostninger 
og omstilling eller justering af 
forpligtelser under de miljø- og 
klimavenlige landbrugsforanstaltninger, 
der er nævnt i artikel 29, foranstaltningen 
om økologisk landbrug, der er nævnt i 
artikel 30 samt foranstaltningen om 
miljøvenlige skovbrugs- og 
klimatjenesteydelser og skovbevarelse, der 
er nævnt i artikel 35
d) muligheden for at anvende 
standardantagelser om indkomsttab i 
henhold til foranstaltningerne i artikel 29, 
30, 31, 32, 34 og 35 og kriterier for dens 
beregning
e) beregning af støtten, hvor en operation 
er berettiget til støtte under flere 
foranstaltninger.
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren, 
jf. artikel 91.
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Or. en

Ændringsforslag 1666
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Regler for gennemførelsen af 
foranstaltningerne
Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter regler for 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
denne afdeling i forbindelse med:
a) procedurer for udvælgelse af de 
myndigheder eller organer, som tilbyder 
rådgivningstjenester for landbrugere og 
skovbrugere, bedriftsforvaltnings- og 
vikarordninger og nedtrapning af støtten i 
henhold til de rådgivningstjenester, der er 
omhandlet i artikel 16
b) medlemsstatens vurdering af de 
fremskridt, der er gjort i 
forretningsplanen, betalingsmuligheder 
samt regler for adgang til andre 
foranstaltninger for unge landbrugere 
under foranstaltningen for bedrifts- og 
erhvervsudvikling, som er omhandlet i 
artikel 20
c) afgrænsning med andre 
foranstaltninger, omregning til andre 
enheder end dem, der anvendes i bilag I, 
beregning af transaktionsomkostninger 
og omstilling eller justering af 
forpligtelser under de miljø- og 
klimavenlige landbrugsforanstaltninger, 
der er nævnt i artikel 29, foranstaltningen 
om økologisk landbrug, der er nævnt i 
artikel 30 samt foranstaltningen om 
miljøvenlige skovbrugs- og 
klimatjenesteydelser og skovbevarelse, der 
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er nævnt i artikel 35
d) muligheden for at anvende 
standardantagelser om indkomsttab i 
henhold til foranstaltningerne i artikel 29, 
30, 31, 32, 34 og 35 og kriterier for dens 
beregning
e) beregning af støtten, hvor en operation 
er berettiget til støtte under flere 
foranstaltninger.
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren, 
jf. artikel 91.

Or. it

Ændringsforslag 1667
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medlemsstatens vurdering af de 
fremskridt, der er gjort i forretningsplanen, 
betalingsmuligheder samt regler for 
adgang til andre foranstaltninger for 
unge landbrugere under foranstaltningen 
for bedrifts- og erhvervsudvikling, som er 
omhandlet i artikel 20

b) medlemsstatens vurdering af de 
fremskridt, der er gjort i forretningsplanen

Or. de

Begrundelse

Afgørelsen om adgang til andre foranstaltninger er ikke af rent teknisk karakter.

Ændringsforslag 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) afgrænsning med andre foranstaltninger, 
omregning til andre enheder end dem, der 
anvendes i bilag I, beregning af 
transaktionsomkostninger og omstilling 
eller justering af forpligtelser under de 
miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger, der er nævnt i 
artikel 29, foranstaltningen om økologisk 
landbrug, der er nævnt i artikel 30 samt 
foranstaltningen om miljøvenlige 
skovbrugs- og klimatjenesteydelser og 
skovbevarelse, der er nævnt i artikel 35

c) afgrænsning med andre foranstaltninger, 
omregning til andre enheder end dem, der 
anvendes i bilag I, beregning af 
transaktionsomkostninger og omstilling 
eller justering af forpligtelser under de 
miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger, der er nævnt i 
artikel 29, foranstaltningen om økologisk 
landbrug, der er nævnt i artikel 30, 
foranstaltningen om dyrevelfærd, der er 
nævnt i artikel 34, samt foranstaltningen 
om miljøvenlige skovbrugs- og 
klimatjenesteydelser og skovbevarelse, der 
er nævnt i artikel 35

Or. en

Begrundelse

Artikel 34 nævner også transaktionsomkostninger, hvorfor disse bør medtages her sammen 
med transaktionsomkostningerne for andre foranstaltninger.

Ændringsforslag 1669
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41a
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 90 vedrørende 
betalingsmuligheder og regler for adgang 
til andre foranstaltninger for unge 
landbrugere under den i artikel 20 
omhandlede foranstaltning for bedrifts-
og erhvervsudvikling.

Or. de
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Ændringsforslag 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 30 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], kan lokale aktionsgrupper 
også udføre yderligere opgaver, som 
forvaltningsmyndigheden og/eller 
betalingsorganet uddelegerer til dem.

1. Foruden de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 30 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], kan lokale aktionsgrupper 
også:

a) udføre yderligere opgaver, som 
forvaltningsmyndigheden og/eller 
betalingsorganet uddelegerer til dem, eller
b) alene eller sammen med 
samarbejdspartnere gennemføre 
aktiviteter med en bred geografisk 
dimension, såkaldte paraplyprojekter, 
inden for rammerne af en lokal 
udviklingsstrategi. 

Or. en

Begrundelse

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Ændringsforslag 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1



AM\909514DA.doc 139/174 PE494.480v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 30 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], kan lokale aktionsgrupper 
også udføre yderligere opgaver, som 
forvaltningsmyndigheden og/eller 
betalingsorganet uddelegerer til dem.

1. Foruden de opgaver, der er omhandlet i 
artikel 30 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], kan lokale aktionsgrupper 
også udføre yderligere opgaver, som 
forvaltningsmyndigheden og/eller 
betalingsorganet uddelegerer til dem, 
forudsat at disse opgaver ikke har nogen 
direkte tilknytning til landbrugsbedrifter.

Or. es

Begrundelse

De forskellige foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er målrettet indehavere af 
landbrugsbedrifter, bør forvaltes af de kompetente offentlige myndigheder og ikke 
uddelegeres til lokale aktionsgrupper.

Ændringsforslag 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De lokale aktionsgrupper kan anmode 
om udbetaling af et forskud fra det 
kompetente betalingsorgan, hvis der ifølge 
landdistriktsprogrammet er mulighed for 
dette. Forskuddet må ikke overstige 50 %
af den offentlige støtte i relation til de 
løbende omkostninger og 
animeringsomkostningerne.

2. De lokale aktionsgrupper kan anmode 
om udbetaling af et forskud fra det 
kompetente betalingsorgan, hvis der ifølge 
landdistriktsprogrammet er mulighed for 
dette. Forskuddet må ikke overstige 80 %
af den offentlige støtte i relation til de 
løbende omkostninger og 
animeringsomkostningerne.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de store vanskeligheder, som lokale aktionsgrupper har med at få adgang til 
lån, foreslås det at hæve forskuddet til 80 %.
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Ændringsforslag 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kapacitetsopbygning, uddannelse og 
netværksarbejde med henblik på 
udarbejdelse og gennemførelse af en lokal 
udviklingsstrategi.

b) kapacitetsopbygning, uddannelse og 
netværksarbejde med henblik på 
udarbejdelse og gennemførelse af en 
samfundsstyret lokal udviklingsstrategi.

Or. en

Ændringsforslag 1674
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fremme af aktioner til fordel for 
alternative fødevarer, kampagner 
vedrørende uddannelse og inddragelse på 
sundhedsområdet, initiativer vedrørende 
selvforsyning med fødevarer og aktiviteter 
med henblik på beskyttelse af 
fødevarekvalitet og dyrevelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 1675
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tiltag til fremme af lokal deltagelse i 
planlæggelsen og gennemførelsen af 
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forbedringer inden for lægebehandling, 
uddannelse, kulturelle aktiviteter og andre 
lokale offentlige tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forberedende bistand som omhandlet i 
litra b) kan ydes i form af en 
forskudsbetaling på op til 100 % af det 
offentlige bidrag, hvis programmet åbner 
mulighed herfor.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås indsat et ekstra litra med regler, der gør det muligt at foretage en 
forskudsbetaling på op til 100 % til gennemførelsen af paraplyprojekter. Sådanne projekter 
vil inddrage partnere, som af finansielle årsager ikke søger om støtte alene. Inden for 
rammerne af et paraplyprojekt vil en lokal aktionsgruppe kunne overføre penge til sine 
partnere på forhånd.

Ændringsforslag 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) organer, som forfølger 
udviklingsmålsætninger, der er i 
overensstemmelse med de i artikel 5 i 
denne forordning fastlagte prioriteringer
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Or. es

Ændringsforslag 1678
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 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor samarbejdsprojekter ikke 
bliver udvalgt af de lokale aktionsgrupper, 
indfører medlemsstaterne et system til 
løbende ansøgning om 
samarbejdsprojekter.

Medlemsstaterne indfører et system til 
løbende ansøgning om 
samarbejdsprojekter.

Or. it

Ændringsforslag 1679
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor samarbejdsprojekter ikke 
bliver udvalgt af de lokale aktionsgrupper, 
indfører medlemsstaterne et system til 
løbende ansøgning om 
samarbejdsprojekter.

Medlemsstaterne indfører et system til 
løbende ansøgning om 
samarbejdsprojekter.

Or. it

Ændringsforslag 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde, hvor samarbejdsprojekter ikke 
bliver udvalgt af de lokale aktionsgrupper, 
indfører medlemsstaterne et system til 
løbende ansøgning om 
samarbejdsprojekter.

I tilfælde, hvor samarbejdsprojekter ikke 
bliver udvalgt af de lokale aktionsgrupper, 
indfører medlemsstaterne et system til 
ansøgning om samarbejdsprojekter under
hensyntagen til de frister, som 
Kommissionen har fastsat til dette formål.

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at der indføres en fælles frist for hele Unionen i forbindelse med indkaldelse af 
forslag til tværnationale samarbejdsprojekter, da det er næsten umuligt at forvalte denne type 
procedurer uden en fælles tidsfrist. 

Ændringsforslag 1681
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er de omkostninger, der skal dække 
aktioner til at informere om den lokale 
udviklingsstrategi samt 
projektudviklingsopgaver.

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, litra 
d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], er de 
omkostninger, der opstår for at lette 
udvekslingen mellem interessenter,
informere om og fremme den lokale 
udviklingsstrategi og hjælpe potentielle 
støttemodtagere med at udvikle projekter 
og udarbejde ansøgninger. 

Or. en

Ændringsforslag 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er de omkostninger, der skal dække 
aktioner til at informere om den lokale 
udviklingsstrategi samt 
projektudviklingsopgaver.

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, litra 
d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], er de 
omkostninger, der opstår for at lette 
udvekslingen mellem interessenter,
informere om og fremme den lokale 
udviklingsstrategi og hjælpe potentielle 
støttemodtagere med at udvikle projekter 
og udarbejde ansøgninger. 

Or. en

Ændringsforslag 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er de omkostninger, der skal dække 
aktioner til at informere om den lokale 
udviklingsstrategi samt
projektudviklingsopgaver.

2. Omkostninger til animering af det 
område, der er omhandlet i artikel 31, 
litra d), i forordning (EU) nr. [CSF/2012], 
er de omkostninger, der skal dække de i 
artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012] omhandlede opgaver, aktioner 
til at informere om den lokale 
udviklingsstrategi og 
projektudviklingsopgaver.

Or. es

Begrundelse

Artikel 30, stk. 3, i forordning (EU) nr. [CSF/2012] fastlægger de obligatoriske opgaver, som 
lokale aktionsgrupper vil skulle tage sig af. Det er derfor nødvendigt udtrykkeligt at henvise 
til de midler, der kan anvendes til dækning af disse opgaver.

Ændringsforslag 1684
Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan 
være berettiget til støtte fra ELFUL skal 
der forudgående foretages en vurdering af 
den forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, 
der er specifik for den type investering, 
hvor investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan 
være berettiget til støtte fra ELFUL skal 
der forudgående foretages en vurdering af 
den forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, 
der er specifik for den type investering, 
hvor investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Det foreslås at lade bestemmelserne vedrørende behovet for at foretage 
miljøbelastningsvurderinger for alle operationer udgå. Det bør gøres klart, at sådanne 
vurderinger kun bør foretages forud for de investeringer, for hvilke de er et krav i henhold til 
gældende bestemmelser. 
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Ændringsforslag 1686
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 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan 
være berettiget til støtte fra ELFUL skal 
der forudgående foretages en vurdering af 
den forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, 
der er specifik for den type investering, 
hvor investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan 
være berettiget til støtte fra ELFUL skal 
der forudgående foretages en vurdering af 
den forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, 
der er specifik for den type investering, 
hvor investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1688
Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er specifik for den type investering, hvor 
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der
er specifik for den type investering, hvor 
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet. Der ydes 
kun støtte til investeringer, som yder et 
væsentligt bidrag til miljø-, klima- og 
dyrebeskyttelse og går betydeligt længere 
end lovens krav.

Or. en

Ændringsforslag 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er specifik for den type investering, hvor 
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er specifik for den type investering, hvor 
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet. Der ydes 
ikke støtte til investeringer i 
opdrætssystemer, der kan formodes at få 
skadelige indvirkninger på dyrenes 
velfærd.

Or. en
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Ændringsforslag 1690
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er specifik for den type investering, hvor 
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.

1. For at investeringsoperationer kan være 
berettiget til støtte fra ELFUL skal der 
forudgående foretages en vurdering af den 
forventede miljøbelastning i 
overensstemmelse med den lovgivning, der 
er specifik for den type investering, hvor 
investeringen kan forventes at have 
negative virkninger på miljøet.
Medlemsstaterne skal prioritere 
investeringer, som i væsentligt omfang 
forbedrer bedrifternes miljø-, klima- og 
dyrebeskyttelsesresultater, som bidrager 
til at diversificere landbrugernes 
indkomststrømme, og hvor grupper af 
landbrugere, virksomheder samt 
sammenslutninger og netværk til 
udvikling af landdistrikter deltager i 
fælles aktiviteter og investeringer. 

Or. en

Ændringsforslag 1691
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opførelse, erhvervelse, herunder leasing, 
eller forbedring af fast ejendom

a) opførelse, erhvervelse, herunder leasing, 
eller forbedring af fast ejendom, idet 
energibesparende og klimavenlige 
byggematerialer prioriteres

Or. en
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Ændringsforslag 1692
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) køb eller leje med købsforpligtelse af 
nye maskiner og nyt udstyr, herunder 
computersoftware, op til aktivets 
markedsværdi

b) køb eller leje med købsforpligtelse af 
maskiner og udstyr, herunder 
computersoftware, op til aktivets 
markedsværdi; disse investeringer skal 
tage hensyn til de bedste 
energieffektivitetsstandarder og imødegå 
udfordringerne fra klimaændringer og 
tab af biodiversitet og jordfrugtbarhed

Or. en

Ændringsforslag 1693
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) køb eller leje med købsforpligtelse af 
nye maskiner og nyt udstyr, herunder 
computersoftware, op til aktivets 
markedsværdi

b) køb eller leje med købsforpligtelse af 
maskiner og udstyr, herunder 
computersoftware, op til aktivets 
markedsværdi

Or. fr

Ændringsforslag 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) køb af rådgivning med henblik på 
fremme af bæredygtige og rentable 
produktionsmetoder.

Or. en

Ændringsforslag 1695
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) køb af rådgivning med henblik på 
fremme af bæredygtige og rentable 
produktionsmetoder.

Or. en

Begrundelse

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Ændringsforslag 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udgifter til analyser med henblik på 
fremme af bæredygtige og rentable 
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produktionsmetoder.

Or. es

Ændringsforslag 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Medlemsstaterne skal garantere 
prioriteret adgang til 
investeringsincitamenter og et 20 % 
højere investeringsbidrag til bedrifter, der 
gennem jordsammenlægning bliver til 
større produktionsenheder. 

Or. it

Ændringsforslag 1698
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med opførelse eller 
omfattende renovering af en bygning 
betragtes alene investeringer, der sikrer, 
at mindst 50 % af bygningens 
investeringsbehov vil blive dækket af 
vedvarende energikilder, som 
støtteberettigede udgifter. 

Or. en

Ændringsforslag 1699
Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

udgår

Or. pt



AM\909514DA.doc 153/174 PE494.480v01-00

DA

Ændringsforslag 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som foretages i 
områder, hvor der er udarbejdet 
vandområdeplaner i henhold til direktiv 
2000/60/EF, med hertil knyttede 
gennemførelsesprogrammer, og som er i 
overensstemmelse med sådanne planers 
miljømålsætninger, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Hvad angår
investeringer i nye kunstvandingsanlæg og 
udvidelsen af sådanne allerede 
eksisterende anlæg skal en uafhængig 
miljøanalyse føre bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning...
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Or. de

Ændringsforslag 1703
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer foretaget i områder, for 
hvilke der er udarbejdet 
vandområdeplaner i henhold til direktiv 
2000/60/EF og relevante programmer for 
foranstaltninger, som er i 
overensstemmelse med planernes 
miljømålsætninger, der er 
støtteberettigede udgifter. For 
investeringer, der fører til en udvidelse af 
det kunstvandede område, kræves der
desuden en uafhængig miljøanalyse.

Or. en

Begrundelse

Gamle og nye medlemsstater bør ikke forskelsbehandles, men der bør for alle medlemsstater 
etableres en ramme, der sikrer, at investeringer i kunstvanding ikke har nogen negativ 
indvirkning på vandressourcerne. Denne ramme bør være mere krævende, hvis 
investeringerne fører til en udvidelse af de kunstvandede områder, for at tage højde for den 
øgede risiko. Kommissionen bør beføjes til at fastlægge de minimumsstandarder, de skal 
overholdes inden for denne ramme.

Ændringsforslag 1704
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer foretaget i områder, for 
hvilke der er udarbejdet 
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med mindst 25 %, der betragtes som
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

vandområdeplaner i henhold til direktiv 
2000/60/EF og relevante programmer for 
foranstaltninger, som er i 
overensstemmelse med planernes 
miljømålsætninger, der er 
støtteberettigede udgifter. For 
investeringer, der fører til en udvidelse af 
det kunstvandede område, kræves der 
desuden en uafhængig miljøanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 1705
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som opfylder følgende 
betingelser, der betragtes som 
støtteberettigede:

a) Kommissionen skal have modtaget 
meddelelse om en vandområdeplan, jf. 
direktiv 2000/60/EF, for hele den region, i 
hvilken investeringen foretages, og for 
andre områder, hvis miljø kan påvirkes af 
investeringen. Vandområdeplanen skal 
være ledsaget af et program for 
foranstaltninger, som investeringerne skal 
være forenelige med
b) som led i investeringen skal der være 
installeret eller installeres vandmålere, 
der gør det muligt at måle vandforbruget 
på niveauet for den støttede investering 
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c) i forbindelse med forbedringer af 
allerede eksisterede kunstvandingsanlæg 
er en investering kun støtteberettiget, 
hvis:
i) den forbedrer 
vandforbrugseffektiviteten med mindst 20 
%
ii) den, hvor investeringen påvirker 
vandforekomster, hvis status i den 
relevante vandområdeplan er identificeret 
som mindre god af årsager forbundet med 
vandmængden, sikrer en reduktion i 
vandforbruget på mindst 20 % på 
individuelt bedriftsniveau. 
Investeringer i 
substitutionsvandmagasiner, som gør det
muligt at erstatte vand tappet ved laveste 
vandstand, er støtteberettigede uden 
særlige betingelser.
d) Investeringer knyttet til udvidelsen af 
vandnetværk er kun støtteberettigede, 
hvis:
i) vandet er beregnet til landbrugsformål,  
og
ii) investeringen ikke påvirker 
vandforekomster, hvis status i den 
relevante vandområdeplan er identificeret 
som mindre god af årsager forbundet med 
vandmængden.

Or. fr

Ændringsforslag 1706
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som opfylder følgende 
betingelser, der betragtes som 
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med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

støtteberettigede:

a) Kommissionen skal have modtaget 
meddelelse om en vandområdeplan, jf. 
direktiv 2000/60/EF, for hele den region, i 
hvilken investeringen foretages, og for 
andre områder, hvis miljø kan påvirkes af 
investeringen. Vandområdeplanen skal 
være ledsaget af et program for 
foranstaltninger, som investeringerne skal 
være forenelige med
b) som led i investeringen skal der være 
installeret eller installeres vandmålere, 
der gør det muligt at måle vandforbruget 
på niveauet for den støttede investering 
c) i forbindelse med forbedringer af 
allerede eksisterede kunstvandingsanlæg 
er en investering kun støtteberettiget, 
hvis:
i) den forbedrer 
vandforbrugseffektiviteten med mindst 25 
%
ii) den, hvor investeringen påvirker 
vandforekomster, hvis status i den 
relevante vandområdeplan er identificeret 
som mindre god af årsager forbundet med 
vandmængden, sikrer en reduktion i 
vandforbruget på mindst 20 % på 
individuelt bedriftsniveau 
iii) kravene i nr. i) og ii) finder ikke 
anvendelse på investeringer i 
substitutionsvandmagasiner, som gør det 
muligt at erstatte vand tappet ved laveste 
vandstand
d) Investeringer knyttet til udvidelsen af 
vandnetværk er kun støtteberettigede, 
hvis: 



PE494.480v01-00 158/174 AM\909514DA.doc

DA

i) vandet er beregnet til landbrugsformål,  
ii) investeringen ikke påvirker 
vandforekomster, hvis status i den 
relevante vandområdeplan er identificeret 
som mindre god af årsager forbundet med 
vandmængden, og
iii) en uafhængig miljøanalyse viser, at 
investeringen ikke vil få nogen væsentlig 
negativ indvirkning på miljøet. 

Or. fr

Ændringsforslag 1707
Alyn Smith
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding  

a) er det, for så vidt angår eksisterende 
udstyr og modernisering af oplagrings- og 
transportinfrastrukturer, kun 
investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 10 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter; for så vidt 
angår modernisering af udstyr og 
parcelkunstvandingsmetoder er det kun 
investeringer, som medfører en nedsættelse 
af det hidtidige vandforbrug med mindst 
25 %, der betragtes som støtteberettigede
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udgifter. Undtagelsesvis kan investeringer i 
nye kunstvandingsanlæg i de 
medlemsstater, der tiltrådte EU efter 2004, 
betragtes som støtteberettigede udgifter i 
tilfælde, hvor en miljøanalyse giver bevis 
for, at den pågældende investering er 
bæredygtig og ikke har nogen negativ 
miljøpåvirkning

b) kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg betragtes som 
støtteberettigede udgifter, hvis de indgår i 
en territorial strategi for tilpasning til 
klimaændringerne, dvs. en strategi, der 
udelukkende er baseret på valget af 
vandeffektive systemer og vandeffektivt 
udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes infrastruktur og anlæg som 
støtteberettigede, når formålet er  øget 
vand- og energianvendelseseffektivitet 
inden for landbruget, sikrere 
vandforsyninger til landbrugsprodukter 
og investeringer i nye kunstvandede 
områder inden for rammerne af nationale 
eller regionale planer, der bidrager til 
udvikling af landdistrikterne og territorial 
rebalancering. Kommissionen bemyndiges 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende minimumsstandarder for 
vandforbrugseffektivitet og 
kunstvandingsudstyrs miljømæssige 
resultater.
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Or. es

Begrundelse

Initiativer med henblik på kunstvanding af nye områder og konsolidering af allerede 
kunstvandede områder kan ikke udelukkes fra ELFUL. Desuden kan det ske, at der benyttes 
recirkuleret vand fra vandrensningsanlæg, og selv om dette ikke begrænser forbruget, gavner 
det miljøet. Dette bør heller ikke udelukkes fra ELFUL. Ej heller kan kunstvanding, hvormed 
formålet er at forbedre energieffektiviteten, udelukkes.

Ændringsforslag 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes infrastruktur og anlæg som 
støtteberettigede, når formålet er  øget 
vand- og energianvendelseseffektivitet 
inden for landbruget, sikrere 
vandforsyninger til landbrugsprodukter 
og investeringer i nye kunstvandede 
områder inden for rammerne af nationale 
eller regionale planer, der bidrager til 
udvikling af landdistrikterne og territorial 
rebalancering. I alle tilfælde skal der føres
bevis for, at den pågældende investering er 
bæredygtig og ikke har nogen negativ 
miljøpåvirkning.

Or. es

Ændringsforslag 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 3. I forbindelse med kunstvanding 
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kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

betragtes infrastruktur og anlæg som 
støtteberettigede, når formålet er  øget 
vand- og energianvendelseseffektivitet 
inden for landbruget, sikrere 
vandforsyninger til landbrugsprodukter 
og investeringer i nye kunstvandede 
områder inden for rammerne af nationale 
eller regionale planer, der bidrager til 
udvikling af landdistrikterne og territorial 
rebalancering. I alle tilfælde skal der føres
bevis for, at den pågældende investering er 
bæredygtig og ikke har nogen negativ 
miljøpåvirkning.

Or. es

Ændringsforslag 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes infrastruktur og anlæg som 
støtteberettigede, når formålet er  øget 
vand- og energianvendelseseffektivitet 
inden for landbruget, sikrere 
vandforsyninger til landbrugsprodukter 
og investeringer i nye kunstvandede 
områder inden for rammerne af nationale 
eller regionale planer, der bidrager til 
udvikling af landdistrikterne og territorial 
rebalancering. I alle tilfælde skal der føres
bevis for, at den pågældende investering er 
bæredygtig og ikke har nogen negativ 
miljøpåvirkning.

Or. es

Begrundelse

Der må åbnes mulighed for investeringer i nye kunstvandede arealer, navnlig for de 
sydeuropæiske lande. Desuden betragter vi en vandbesparelse på 25 % som et meget højt tal.
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Ændringsforslag 1712
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. Investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg betragtes som 
støtteberettigede, hvis det påvises, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
er i overensstemmelse med 
vandrammedirektivet. Investeringer i 
modernisering af eksisterende systemer er 
støtteberettigede, hvis det påvises, at de 
forbedrer vandforbruget inden for 
parametrene i de nationale planer for et 
effektivt vandforbrug, der er udarbejdet i 
henhold til vandrammedirektivet.

Or. pt

Ændringsforslag 1713
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes nye investeringer, herunder 
foranstaltninger til beskyttelse af 
landbrugsvirksomhed og modernisering 
af eksisterende systemer med henblik på 
forbedring af vandforbrugseffektiviteten, 
som støtteberettigede udgifter.
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 90 vedrørende 
minimumsstandarder for 
vandforbrugseffektivitet og 
kunstvandingsudstyrs miljømæssige 
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resultater.

Or. it

Ændringsforslag 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes nye investeringer, herunder 
modernisering af eksisterende systemer 
med henblik på forbedring af 
vandforbrugseffektiviteten, som 
støtteberettigede udgifter.
Medlemsstaterne fastlægger mindstekrav 
for vandforbrugseffektivitet og 
kunstvandingsudstyrs miljømæssige 
resultater. 

Or. it

Ændringsforslag 1715
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes nye investeringer, herunder 
foranstaltninger til beskyttelse af 
landbrugsvirksomhed og afgrødesystemer 
og/eller til modernisering af eksisterende 
systemer med henblik på forbedring af 
vandforbrugseffektiviteten, som 
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der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor 
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

støtteberettigede udgifter.

Or. it

Ændringsforslag 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes nye investeringer, herunder 
modernisering af eksisterende systemer 
med henblik på forbedring af 
vandforbrugseffektiviteten, som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 

3. I forbindelse med kunstvanding 
betragtes nye investeringer, herunder 
modernisering af eksisterende systemer 
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med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

med henblik på forbedring af 
vandforbrugseffektiviteten, som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
ved lov krævet miljøanalyse giver bevis 
for, at den pågældende investering er 
bæredygtig og ikke har nogen negativ 
miljøpåvirkning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslag 32.

Ændringsforslag 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter, samt sådanne 
investeringer i modernisering af 
kunstvandingsanlæg, som har en positiv 
miljøpåvirkning. Undtagelsesvis kan 
investeringer i nye kunstvandingsanlæg i 
de medlemsstater, der tiltrådte EU efter 
2004, betragtes som støtteberettigede 
udgifter i tilfælde, hvor en miljøanalyse 
giver bevis for, at den pågældende 
investering er bæredygtig og ikke har 
nogen negativ miljøpåvirkning.

Or. es



PE494.480v01-00 166/174 AM\909514DA.doc

DA

Ændringsforslag 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor
en miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, og i 
medlemsstaterne i Middelhavsområdet 
betragtes som støtteberettigede udgifter. 
Infrastrukturen skal underkastes en 
miljøanalyse for at føre bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

Or. es

Begrundelse

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union.
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Ændringsforslag 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg betragtes som 
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støtteberettigede, hvis det påvises, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
er i overensstemmelse med 
vandrammedirektivet. Investeringer i 
modernisering af eksisterende systemer er 
støtteberettigede, hvis det påvises, at de 
forbedrer vandforbruget inden for 
parametrene i de nationale planer for et 
effektivt vandforbrug, der er udarbejdet i 
henhold til vandrammedirektivet.

Or. pt

Ændringsforslag 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved investeringer i landbrug er køb af 
rettigheder til landbrugsproduktion, 
betalingsrettigheder, dyr, etårige planter og 
udplantning heraf ikke støtteberettiget. I 
tilfælde af genopretning af landbrugets 
produktionspotentiale efter skader som 
følge af naturkatastrofer, jf. artikel 19, 
stk. 1, litra b), kan udgifter til køb af dyr 
dog være støtteberettigede udgifter.

4. Ved investeringer i landbrug er køb af 
rettigheder til landbrugsproduktion, 
betalingsrettigheder, dyr, etårige planter og 
udplantning heraf ikke støtteberettiget. I 
tilfælde af genopretning af landbrugets 
produktionspotentiale efter skader som 
følge af naturkatastrofer og ugunstige 
vejrforhold, jf. artikel 19, stk. 1, litra b), 
kan udgifter til køb af dyr dog være 
støtteberettigede udgifter.

Or. it

Ændringsforslag 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Modtagere af investeringsrelateret udgår
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støtte kan anmode om udbetaling af et 
forskud på op til 50 % af den offentlige 
støtte i relation til investeringen fra de 
kompetente betalingsorganer, hvis denne 
mulighed indgår i programmet for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Begrundelse

Vi mener ikke, at det er berettiget at begrænse forskudsbetalinger til kun at omfatte 
investeringsrelateret støtte. Vi foreslår derfor at lade stk. 5 udgå og i artikel 70 at indføje 
bestemmelser om, at der udbetales forskud i relation til alle operationer godkendt inden for 
rammerne af programmet for udvikling af landdistrikterne.   

Ændringsforslag 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende betingelserne for, at andre 
omkostninger i forbindelse med 
leasingkontrakter, brugt udstyr og simple 
genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes 
som støtteberettigede udgifter.

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende betingelserne for, at andre 
omkostninger i forbindelse med 
leasingkontrakter, brugt udstyr og simple 
genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes 
som støtteberettigede udgifter, og også 
vedrørende hvilke betingelser der skal 
opfyldes i relation til 
minimumsstandarder for forbedring af 
kunstvandingssystemers effektivitet, for at 
nye investeringer i eksisterende systemer 
eller i udvidelsen af disse kan betragtes 
som støtteberettigede.  

Or. de

Ændringsforslag 1724
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende betingelserne for, at andre 
omkostninger i forbindelse med 
leasingkontrakter, brugt udstyr og simple 
genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes 
som støtteberettigede udgifter.

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende betingelserne for, at andre 
omkostninger i forbindelse med 
leasingkontrakter, brugt udstyr og simple 
genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes 
som støtteberettigede udgifter, og 
vedrørende minimumsstandarder for 
vandforbrugseffektivitet i tilfælde af 
investeringer i eksisterende 
kunstvandingssystemer eller 
investeringer, der fører til en udvidelse af 
det kunstvandede område.

Or. en

Begrundelse

Gamle og nye medlemsstater bør ikke forskelsbehandles, men der bør for alle medlemsstater 
etableres en ramme, der sikrer, at investeringer i kunstvanding ikke har nogen negativ 
indvirkning på vandressourcerne. Denne ramme bør være mere krævende, hvis 
investeringerne fører til en udvidelse af de kunstvandede områder, for at tage højde for den 
øgede risiko. Kommissionen bør beføjes til at fastlægge de minimumsstandarder, de skal 
overholdes inden for denne ramme.

Ændringsforslag 1725
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende betingelserne for, at andre 
omkostninger i forbindelse med 
leasingkontrakter, brugt udstyr og simple 

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende betingelserne for, at andre 
omkostninger i forbindelse med 
leasingkontrakter, brugt udstyr og simple 
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genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes 
som støtteberettigede udgifter.

genanskaffelsesinvesteringer kan betragtes 
som støtteberettigede udgifter, og 
vedrørende 
minimumssikkerhedsstandarder for 
vandforbrugseffektivitet i tilfælde af 
investeringer i eksisterende 
kunstvandingssystemer eller 
investeringer, der fører til en udvidelse af 
det kunstvandede område.

Or. en

Begrundelse

There should be no discrimination between old and new Member States but a framework 
ensuring that irrigation investments do not have a negative impact on water resources, should 
be provided for all Member States. This framework should be more demanding where 
investments extend irrigated areas to take into account of the increased risk. The Commission 
should be empowered to define minimum standards to be respected within this framework

Ændringsforslag 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden for 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af operationer under alle 
foranstaltninger efter samråd med 
overvågningsudvalget. Formålet med 
udvælgelseskriterier er at sikre 
ligebehandling af ansøgerne, bedre 
udnyttelse af de finansielle midler og 
målretning af foranstaltninger i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikterne. Ved 
fastlæggelsen af udvælgelseskriterier tages 
proportionalitetsprincippet i betragtning i 
forbindelse med små tilskud.

1. Forvaltningsmyndigheden for 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af operationer under alle 
foranstaltninger efter samråd med 
overvågningsudvalget. Formålet med 
udvælgelseskriterier er at sikre, at 
foranstaltninger målrettet 
landbrugsbedrifter udelukkende finder 
anvendelse på aktive landbrugere som 
defineret i forordning (EU) nr. [...] [DP]. 
Formålet med disse kriterier er desuden at 
sikre en bedre udnyttelse af de finansielle 
midler og målretning af foranstaltninger i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikterne. Ved 
fastlæggelsen af udvælgelseskriterier tages 
proportionalitetsprincippet i betragtning i 
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forbindelse med små tilskud.

Or. es

Begrundelse

Kun aktive landbrugere som defineret i den foreslåede forordning om direkte betalinger inden 
for rammerne af den fælles landbrugspolitik bør nyde godt af støtte gennem foranstaltninger 
målrettet landbrugsbedrifter. Hvis denne skelnen foretages inden for søjle 1, må den også 
foretages inden for søjle 2. 

Ændringsforslag 1727
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden for 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af operationer under alle 
foranstaltninger efter samråd med 
overvågningsudvalget. Formålet med 
udvælgelseskriterier er at sikre 
ligebehandling af ansøgerne, bedre
udnyttelse af de finansielle midler og 
målretning af foranstaltninger i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikterne. Ved 
fastlæggelsen af udvælgelseskriterier tages 
proportionalitetsprincippet i betragtning i 
forbindelse med små tilskud.

1. Forvaltningsmyndigheden for 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne kan fastlægge en række
kriterier for udvælgelse af operationer 
under alle foranstaltninger efter samråd 
med overvågningsudvalget. Formålet med 
udvælgelseskriterier er at sikre 
ligebehandling af ansøgerne, bedre 
udnyttelse af de finansielle midler og 
målretning af foranstaltninger i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikterne. Ved 
fastlæggelsen af udvælgelseskriterier tages 
proportionalitetsprincippet i betragtning i 
forbindelse med små tilskud.

Or. fr

Ændringsforslag 1728
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1



PE494.480v01-00 172/174 AM\909514DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden for 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af operationer under alle 
foranstaltninger efter samråd med 
overvågningsudvalget. Formålet med 
udvælgelseskriterier er at sikre 
ligebehandling af ansøgerne, bedre 
udnyttelse af de finansielle midler og 
målretning af foranstaltninger i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikterne. Ved 
fastlæggelsen af udvælgelseskriterier tages 
proportionalitetsprincippet i betragtning i 
forbindelse med små tilskud.

1. Forvaltningsmyndigheden for 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne fastlægger kriterier for 
udvælgelse af operationer under alle 
foranstaltninger efter samråd med 
overvågningsudvalget. Formålet med 
udvælgelseskriterier er at sikre 
ligebehandling af ansøgerne, bedre 
udnyttelse af de finansielle midler og 
målretning af foranstaltninger i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikterne. Ved 
fastlæggelsen og anvendelsen af 
udvælgelseskriterier tages 
proportionalitetsprincippet i betragtning.

Or. de

Ændringsforslag 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
af forvaltningsmyndigheden på 
programniveau.

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
på medlemsstatsniveau.

Or. it

Ændringsforslag 1730
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
af forvaltningsmyndigheden på 
programniveau.

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
af medlemsstaterne på programniveau.

Or. de

Ændringsforslag 1731
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
af forvaltningsmyndigheden på 
programniveau.

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
af forvaltningsmyndigheden i dennes 
program for udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 1732
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
af forvaltningsmyndigheden på 
programniveau.

I denne forordning defineres "landdistrikt" 
af forvaltningsmyndigheden på 
programniveau. For så vidt det er sagligt 
begrundet, kan forvaltningsmyndigheden 
også udpege forskellige specifikke 
områder inden for en given 
foranstaltning.

Or. de
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Ændringsforslag 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et beløb på 30 mio. EUR skal trækkes 
fra den tildeling, der er nævnt i stk. 1, og 
anvendes til at finansiere den pris for 
innovativt, lokalt samarbejde, som er 
omhandlet i artikel 56.

udgår

Or. de


