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Ændringsforslag 1244
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Emma 
McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1245
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1246
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Titel 3 – kapitel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betaling for landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1247
Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Titel 3 – kapitel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betaling for landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1248
Diane Dodds

Forslag til forordning
Titel 3 – kapitel 2 – titel
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betaling for landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1249
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Titel 3 – kapitel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betaling for landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet

Betalinger til indførelse af avancerede, 
bæredygtige landbrugssystemer, 
miljøforvaltning og afbødning af 
klimaforandringerne

Or. en

Ændringsforslag 1250
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 

udgår
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omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:
a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.
b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og
c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

Or. de

Ændringsforslag 1251
Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Janusz Wojciechowski, 
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugsvirksomhed, der er til gavn 
for klimaet og miljøet til landbrugere, som
har ret til en betaling under 
grundbetalingsordningen, der er omhandlet 
i kapitel 1, hvis de på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvender en af følgende
metoder:

(a) bruger mindst 10 % af det nationale 
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loft over medlemsstaternes direkte 
betalinger til finansiering af målrettede 
miljøvenlige landbrugsforanstaltninger 
under den anden søjle: over det 
eksisterende niveau og 100 % EU-
finansieret
(b)(1) "landmænd, der pr. definition er 
grønne".
Medlemsstaterne kan vælge blandt 
følgende kriterier:
- økologisk landbrug
- 100 % certificeret bæredygtigt landbrug
- 50 % græsarealer eller < 15 ha eller 1/3 
af den gennemsnitlige bedriftsstørrelse i 
medlemsstaterne (som kan vælge en af 
valgmulighederne), agerjord
- bedrifter, hvor mindst 20 % af det 
udnyttede landbrugsareal indgår i 
specifikke programmer for miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger
- bedrifter, hvor mindst 20 % af det 
udnyttede landbrugsareal er beliggende i 
Natura 2000-områder
- bedrifter, hvor mindst 20 % af det 
støtteberettigede areal er skov på 
jordstykker på højst 15 ha.
(b)(2) Andre/"landmænd, der ikke pr. 
definition er grønne"
Medlemsstaterne skal udvælge mindst tre 
af følgende grønne foranstaltninger, som 
vil være bindende for landmændene.
Som et alternativ kan medlemsstaterne 
tillade landmændene at vælge tre grønne 
foranstaltninger fra en længere liste, som 
opstilles af medlemsstaterne.
Grundbetalingen vil være uafhængig af 
de 15 % grønne betalinger.
Denne liste bør omfatte:
- økologiske prioriterede områder
områder, der indgår i de 5 % økologiske 
prioriterede områder:
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agerjord tilhørende en bedrift beliggende i 
Natura 2000 områder eller andre 
beskyttede områder. Områder med 
agerjord tilhørende en bedrift, der er 
omfattet af specifikke miljøvenlige 
landbrugsprogrammer. Områder, hvor 
der ikke gødes med nitratholdig gødning.
Områder med agerjord med 
landskabstræk (f.eks. skovklædte 
områder, hække, terrasser), bræmmer, 
uopdyrkede områder (braklagte arealer).
Områder med permanente afgrøder bør 
undtages fra kravene.
For at øge fordelene for miljøet og 
biodiversiteten ved foranstaltninger i 
økologiske prioriterede områder kan 
medlemsstaterne vælge en kollektiv 
fremgangsmåde, hvorved kravene 
opfyldes af en gruppe af landmænd på 
regionalt plan.
- afgrødediversificering
- beskyttelse af permanente græsarealer
- 2 % af de økologiske prioriterede 
områder på græsarealer
- arealdække/efterafgrøder
- områder med græsningsarealer og andre 
flerårige afgrøder
- gødnings- og/eller 
jordforvaltningsplaner
- certificeret energieffektivitet (nedsat 
input, forbedret ressourceeffektivitet, 
levering af alternativ energi eller 
vedvarende råstoffer
- medlemsstaterne bruger [under 10 % af] 
det nationale loft over direkte betalinger 
til finansiering af målrettede miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger (prioritet 4 og 
5 i anden søjle: over [det eksisterende 
niveau] og 100 % EU-finansieret
(c) i krydsoverensstemmelsesregler, at 2 % 
af arealer på over 50 ha stilles til rådighed 
for miljø- og klimabeskyttelse under 
hensyntagen til de eksisterende 
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landskabstræk.

Or. de

Ændringsforslag 1252
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugsvirksomhed, som er til gavn 
for klimaet og miljøet, til landbrugere, der 
har ret til en betaling under 
grundbetalingsordningen, der er omhandlet 
i kapitel 1. Landbrugere, der lever op til 
kriteriet "grøn pr. definition" i henhold til 
artikel 29, stk. 4, er umiddelbart 
berettigede til denne betaling.
Medlemsstaterne udvælger fire 
foranstaltninger fra nedenstående liste, og 
landbrugerne skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende to af de på 
nationalt eller regionalt plan udvalgte
landbrugsmetoder:

Or. en

Ændringsforslag 1253
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende to af de 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, og som medlemsstaten 
har udvalgt fra en udtømmende 
europæisk liste.
Medlemsstaterne vælger fra en 
udtømmende europæisk liste mindst fem 
landbrugsmetoder, som er til gavn for 
klimaet og miljøet.
Medlemsstaterne kan vælge følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. fr

Ændringsforslag 1254
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
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artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

artikel 25, stk. 2, vælge at anvende mindst 
en af følgende landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, idet det er 
underforstået, at dette ikke bør føre til en 
drastisk nedgang i deres bedrifters 
produktionskapacitet:

Or. pt

Ændringsforslag 1255
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. En ekstra årlig udbetaling foretages til
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, og som på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, gennemfører to af
følgende landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1256
Julie Girling

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. En ekstra årlig udbetaling foretages til
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, og som på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, gennemfører to af
følgende landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1257
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugsvirksomhed, som er til gavn 
for klimaet og miljøet, til landbrugere, der 
har ret til en betaling under 
grundbetalingsordningen, der er omhandlet 
i kapitel 1, når de på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvender tre af følgende 
landbrugsmetoder:

Or. en
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Begrundelse

En metode med en begrænset menu ville give medlemsstaterne og regionerne større 
fleksibilitet til at tilpasse de "grønnere" metoder til deres særlige omstændigheder, behov og 
agronomiske vilkår. Der er mindre sandsynlighed for, at en universalløsning vil medføre 
væsentlige fordele for miljøet og klimaet.

Ændringsforslag 1258
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvender mindst tre af
følgende landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1259
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under enkeltbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, kan på deres 
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støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, beslutte at anvende
mindst tre af følgende landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1260
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under enkeltbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, kan på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, beslutte at anvende
mindst tre af følgende landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 1261
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal modtage en 
supplerende betaling, såfremt de på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvender fire af de seks
følgende landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1262
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, i perioden 2014-2020 
foretage en dynamisk overgang til 
bæredygtige landbrugssystemer, der
imødegår udfordringerne i tilknytning til 
forvaltning af miljø, klima, biodiversitet, 
jord og vand på en integreret måde, 
hvilket betyder, at:

Or. en
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Begrundelse

En dynamisk overgang til et bæredygtigt landbrugssystem skulle give landbrugerne 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de nye vilkår. De planlagte betalinger til den grønnere 
komponent bør derfor begynde ved 20 % i 2014 og stige til 50 % i 2020. Landbrugerne vil 
miste op til 100 % af betalingerne under grundbetalingsordningen, hvis de ikke anvender de 
grønnere foranstaltninger korrekt.

Ændringsforslag 1263
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 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugsvirksomhed, som er til gavn 
for klimaet og miljøet til landbrugere, der 
har ret til en betaling under 
grundbetalingsordningen, der er omhandlet 
i kapitel 1, når de på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, og på hvilke de har 
anvendt en grønnere komponent, 
anvender følgende metoder:

Or. it

Ændringsforslag 1264
James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Der foretages en ekstrabetaling til
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, og som under den i 
kapitel 1 omhandlede 
enkeltbetalingsordning på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i
artikel 25, stk. 2, anvender følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1265
Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Der foretages en ekstrabetaling til
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, og som under den i 
kapitel 1 omhandlede 
enkeltbetalingsordning på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvender følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. en
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Ændringsforslag 1266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Medlemsstaterne foretager en 
ekstrabetaling til landbrugere, der har ret 
til en betaling under 
grundbetalingsordningen, der er omhandlet 
i kapitel 1, hvis bedrifter på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvender følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. es

Ændringsforslag 1267
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 

1. Der foretages en ekstrabetaling til
landbrugere, der på deres støtteberettigede 
hektar som defineret i artikel 25, stk. 2,
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støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

anvender følgende landbrugsmetoder, der 
er til gavn for klimaet og miljøet:

Or. fr

Ændringsforslag 1268
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, kan ansøge om en 
betaling for landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, hvis de på 
deres støtteberettigede hektar som defineret 
i artikel 25, stk. 2, anvender følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1269
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, kan ansøge om en 
betaling for landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet, hvis de på 
deres støtteberettigede hektar som defineret 
i artikel 25, stk. 2, anvender følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1270
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal have ret til en 
ekstrabetaling, hvis de på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvender følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. it
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Ændringsforslag 1271
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar eller husdyrbrug
som defineret i artikel 25, stk. 2, anvende 
følgende landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet:

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag 1272
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, gennemføre følgende
pakke af landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet:
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Or. en

Ændringsforslag 1273
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende pakke 
af landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1274
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 



AM\909517DA.doc 23/190 PE494.483v01-00

DA

klimaet og miljøet: klimaet, landskabet og miljøet:

Or. en

Ændringsforslag 1275
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i
artikel 26, stk. 1, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

Or. en

Begrundelse

Kravene til grønnere praksis bør begrænses til de jordarealer, som landbrugeren har opgivet 
for at aktivere grundbetalingerne, i stedet for at omfatte alle jordarealer på bedriften. Det er 
meget vanskeligt at kontrollere hele bedriftens jord, og det er uklart, hvordan grønnere 
praksis vil blive anvendt på jordarealer, som benyttes af mere end en landbruger i det samme 
kalenderår.

Ændringsforslag 1276
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1277
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) praktisere afgrødediversificering

Or. de

Ændringsforslag 1278
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Hannu Takkula

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) sikre afgrødediversificering som anført 
i artikel 30.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forenkle teksten, bør grønnere bestemmelser i denne artikel være i 
overensstemmelse med den mere detaljerede artikel 30.

Ændringsforslag 1279
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) vælge afgrøder inden for omdriften, der 
er egnede til dyre-, fugle- og insektfoder

Or. en
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Ændringsforslag 1280
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have fire forskellige afgrøder inden for 
omdriften på agerjorden, hvis denne 
dækker mere end 10 hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, og

Or. en

Ændringsforslag 1281
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have en omdrift med mindst tre 
forskellige afgrøder på agerjorden, hvis 
denne dækker mere end 10 hektar og ikke 
er fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året.

Or. en
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Ændringsforslag 1282
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have en omdrift med mindst tre 
forskellige afgrøder på agerjorden, hvis 
denne dækker mere end tre hektar og ikke 
er fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1283
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne overstiger et areal 
svarende til gennemsnitsstørrelsen af 
landbrugsbedrifter som fastsat i bilag VI
og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.
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Or. en

Ændringsforslag 1284
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne overstiger et areal 
svarende til gennemsnitsstørrelsen af 
landbrugsbedrifter som fastsat i bilag VI
og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1285
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne overstiger et areal 
svarende til gennemsnitsstørrelsen af 
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græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

landbrugsbedrifter som fastsat i bilag VI
og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1286
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne overstiger et areal 
svarende til gennemsnitsstørrelsen af 
landbrugsbedrifter som fastsat i bilag VI
og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1287
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mellem 10 
og 50 hektar, og tre forskellige afgrøder, 
hvis landbrugerens agerjord dækker mere 
end 50 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1288
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 15 
og op til 20 hektar og tre forskellige 
afgrøder, hvis landbrugerens agerjord 
dækker over 50 hektar.

Or. it

Ændringsforslag 1289
Phil Prendergast
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a)have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 15 
og op til 30 hektar og tre forskellige 
afgrøder, hvis landbrugerens agerjord 
dækker over 30 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1290
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria 
do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mellem 5 
og 20 hektar, og tre forskellige afgrøder 
inden for omskifte, hvis landbrugerens 
agerjord dækker mere end 20 hektar og 
ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en
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Ændringsforslag 1291
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
20 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende) eller er fuldstændig 
braklagt, eller mere end 70 % af den er
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af vækstcyklussen eller en 
kombination heraf.

Or. it

Ændringsforslag 1292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
50 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. es
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Begrundelse

Minimumstærsklen for antallet af hektar, på hvilket foranstaltningen i dette stykke finder 
anvendelse, skal hæves, ellers vil miljøomkostningerne ved at forsøge at diversificere blive 
større end de tilsigtede besparelser. Der bør også indføres en foranstaltning til fordel for 
jordløse husdyrbrug.

Ændringsforslag 1293
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
35 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1294
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
20 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
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græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. es

Begrundelse

Den afgrødediversificeringsordning, som Kommissionen har foreslået, er ikke gennemførlig 
på størstedelen af Europas landbrugsjord. Agerjord, der dyrkes på en måde, der er til gavn 
for miljøet, eller hvor der anvendes produktionsprocesser eller -systemer, der er til gavn for 
miljøet, skal være fritaget fra dette krav om afgrødediversificering.

Ændringsforslag 1295
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under
vand i en betydelig del af året.

a) have mindst to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 20 
hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1296
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Begrundelse

Separate så- og høstordninger er ikke mulige på små jordarealer. Desuden vil nogle 
medlemsstater skulle kæmpe for at finde tre bæredygtige afgrøder, navnlig på husdyrbrug, 
hvor korn udelukkende dyrkes som supplement til vinterfoderet. Det foreslås derfor, at kravet 
om tre afgrøder nedsættes til to afgrøder, og at der fastsættes en minimumstærskel på 15 
hektar for udløsning af kravet i artikel 29 og 30.

Ændringsforslag 1297
Seán Kelly, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en
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Begrundelse

Separate så- og høstordninger er ikke mulige på små jordarealer. Desuden vil nogle 
medlemsstater skulle kæmpe for at finde tre bæredygtige afgrøder, navnlig på husdyrbrug, 
hvor korn udelukkende dyrkes som supplement til vinterfoderet. Det foreslås derfor, at kravet 
om tre afgrøder nedsættes til to afgrøder, og at der fastsættes en minimumstærskel på 15 
hektar for udløsning af kravet i artikel 29 og 30.

Ændringsforslag 1298
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1299
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end

a) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
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tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. de

Ændringsforslag 1300
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) på agerjord, hvis denne dækker mere 
end 20 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med
grøntsagsafgrøder eller afgrøder under 
vand i en betydelig del af året eller indgår i 
økologisk produktion eller er beliggende 
fuldstændigt i de i stk. 3 omhandlede 
områder:
i) have mindst to forskellige afgrøder på 
agerjorden
ii) have miljømæssigt fokusområde på 
landbrugsarealet

Or. es

Ændringsforslag 1301
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) på agerjord, hvis denne dækker mellem 
15 og 20 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med
grøntsagsafgrøder eller afgrøder under 
vand i en betydelig del af året eller ikke 
indgår i økologisk produktion eller er 
beliggende fuldstændigt i de i stk. 3 
omhandlede områder:

Or. es

Ændringsforslag 1302
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have en række forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året. Dette antal 
afhænger af størrelsen og procentdelen af 
permante græsarealer på bedrifterne.

Or. fr

Ændringsforslag 1303
James Nicholson, Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden eller i samarbejde med 
nabobedrifter, hvis landbrugerens eller 
landbrugernes agerjord dækker mere end
15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året eller er 
uegnet til omdrift. I denne artikel forstås 
ved "nabobedrifter" ikke nødvendigvis 
bedrifter, der støder op til hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 1304
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, herunder en grøntsagsafgrøde 
eller proteinafgrøde, hvis denne dækker 
mere end 10 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året.

Or. fr
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Ændringsforslag 1305
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
15 hektar

Or. en

Ændringsforslag 1306
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
20 hektar

Or. bg
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Ændringsforslag 1307
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
35 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1308
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året.

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt, eller
hvor over 70 % af jorden ikke er helliget
afgrøder, der kan oversvømmes i en 
betydelig del af deres dyrkningscyklus.

Or. en



PE494.483v01-00 42/190 AM\909517DA.doc

DA

Ændringsforslag 1309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 1310
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) anvende omdrift på hvert enkelt 
jordstykke med undtagelse af jordstykker
med permanente græsarealer eller 
permanente græsningsarealer og flerårige 
planter

Or. fr

Ændringsforslag 1311
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1312
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) planlægge og vedligeholde
biodiversitetskorridorer

Or. en

Ændringsforslag 1313
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde delvist naturlig og 
uopdyrket jord på deres bedrift og

Or. en
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Ændringsforslag 1314
Richard Ashworth, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde områder meddelvist 
naturlig og uopdyrket jord på deres bedrift 
og

Or. en

Ændringsforslag 1315
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde områder meddelvist 
naturlig og uopdyrket jord på deres bedrift 
og

Or. en

Ændringsforslag 1316
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde områder meddelvist 
naturlig og uopdyrket jord på deres bedrift 
og

Or. en

Ændringsforslag 1317
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde andelen af permanente 
græsarealer, græsningsarealer eller 
permanente afgrøder på deres bedrifters 
landbrugsarealer og

Or. en

Ændringsforslag 1318
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende arealer, der 
er klassificerede som permanente
græsningsarealer på deres bedrift og

Or. es
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Begrundelse

Kravet om, at de permanente græsningsarealer skal gøres grønnere, indebærer, at de skal 
holdes i god stand. "Vedligeholdelse" af dem bør derfor udvides til at omfatte opretholdelse af 
dem i en bestemt tidsperiode. Landbrugerne vil dermed blive krediteret for at have gjort de 
permanente græsningsarealer, som de opgiver hvert år, grønnere, forudsat at de lever op til 
kravet om at holde dem i god stand.

Ændringsforslag 1319
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer, græsningsarealer eller 
permanente afgrøder på deres bedrift

Or. en

Ændringsforslag 1320
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer eller permanente 
græsningsarealer på deres bedrift og

Or. fr
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Ændringsforslag 1321
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer og græsningsarealer på deres 
bedrift og

Or. fr

Ændringsforslag 1322
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer og historiske græsningarealer
på deres bedrift og

Or. es

Begrundelse

Minimumstærsklen for antallet af hektar, på hvilket foranstaltningen i dette stykke finder 
anvendelse, skal hæves, ellers vil miljøomkostningerne ved at forsøge at diversificere måske 
blive større end de tilsigtede besparelser. Der bør også indføres en foranstaltning til fordel 
for jordløse husdyrbrug.

1323
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer og græsgange på deres bedrift

Or. it

Ændringsforslag 1324
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsningsarealer på deres bedrift

Or. es

Ændringsforslag 1325
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsningsarealer på deres bedrift
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Or. es

Ændringsforslag 1326
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsgange på deres bedrift og

Or. en

Ændringsforslag 1327
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsgange på deres bedrift og

Or. en

Ændringsforslag 1328
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift

Or. en

Begrundelse

Inddragelsen af historiske græsgange kan medføre en overdreven stigning i det område, der 
er berettiget til betaling (f.eks. tidligere ubenyttede græsenge), og ved en reduktion af 
betalingsniveauet forværre situationen for de bedrifter, hvor markedets output er 
koncentreret. Derfor kan muligheden for at bevilge direkte betalinger til disse områder kun 
gives til medlemsstater, der mener, at disse områder er værdifulde græsgange.

Ændringsforslag 1329
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for at bevare de eksisterende 
permanente afgrøder på deres bedrift, 
under forudsætning af at de holdes i god 
agronomisk tilstand; og

Or. it

Ændringsforslag 1330
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
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Artikel 29 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bevare eksisterende permanente 
afgrøder på deres landbrug sammen med 
bestemte dyrkningsmetoder; eller

Or. it

Ændringsforslag 1331
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bruge bestemte dyrkningsmetoder til 
permanente afgrøder;

Or. it

Ændringsforslag 1332
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 29 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) hvoraf mere end 70 % dyrkes med 
afgrøder under vand i en væsentlig del af 
vækstcyklussen, eller en kombination af 
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disse.

Or. it

Ændringsforslag 1333
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

udgår

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget flytter blot litra (a).

Ændringsforslag 1334
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1335
Britta Reimers



AM\909517DA.doc 53/190 PE494.483v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1336
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

c) gennemføre foranstaltninger til 
afbødning af klimaændringer og fremme 
miljømæssigt ansvar

Or. en

Ændringsforslag 1337
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på c) bevare miljømæssige fokusområder på
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landbrugsarealet. agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året, eller 
foranledige minimal forstyrrelse af 
jordbunden og/eller permanent 
jorddække.

Or. en

Ændringsforslag 1338
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på
landbrugsarealet.

c) have miljømæssige fokusområder på
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1339
Seán Kelly, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på
landbrugsarealet.

c) have miljømæssige fokusområder på
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1340
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet og plante afgrøder og 
anvende metoder, der er med til at 
modvirke klimaændringer; fremme, 
bevare og støtte afgrøder og 
landbrugsmetoder, der binder CO2 og 
derved foranlediger en positiv årlig 
kulstofbalance, miljøarbejde, der omfatter 
dyrkning af jord udsat for forsaltning 
eller erosion, så ørkendannelse 
bekæmpes, og forvaltningssystemer, der 
minimerer vandforbrug (vanding fra 
lokale kilder). Der bør også gives 
anerkendelse til den miljømæssige rolle, 
som spilles af afgrøder, der vokser tæt ved 
beskyttede områder såsom vådområder, og 
til miljøarbejde ifølge offentlige eller 
private regler for god landbrugsmæssig 
praksis, der medvirker til at reducere 
brugen af gødningsstoffer, pesticider, 
vand osv.
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Or. es

Ændringsforslag 1341
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på
landbrugsarealet.

c) have miljømæssige fokusområder på
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
15 hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

Or. en

Ændringsforslag 1342
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

have et miljømæssigt fokusområde på 
landbrugsarealet. Dyrkningen af flerårige 
energiafgrøder og/eller bl.a. 
proteinplanter skal tillades på disse 
landbrugsområder.

Or. de
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Ændringsforslag 1343
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

c) etablere en miljømæssig infrastruktur
på landbrugsarealet.

Or. en

Ændringsforslag 1344
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) have nitratbindingsafgrøder på 
agerjorden

Or. fr

Begrundelse

En liste, der er for restriktiv og ikke tager hensyn til det europæiske landbrugs 
mangfoldighed, vil være meget ineffektiv med gennemførelsesomkostninger, der er for høje for 
nogle landbrugere eller regioner. Landbrugere kan således beslutte ikke at deltage, og det vil 
underminere foranstaltningernes effektivitet. Denne effektivitet kan øges ved at være 
opmærksom på en lang liste over foranstaltninger, der overlader det til medlemsstaten og 
landbrugeren at vælge de mest egnede.
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Ændringsforslag 1345
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) plan for håndtering af næringsstoffer 
på selve bedriften

Or. en

Ændringsforslag 1346
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) have en plan for håndtering af 
næringsstoffer på bedriften

Or. en

Ændringsforslag 1347
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemføre en plan for håndtering af 
næringsstoffer

Or. en

Ændringsforslag 1348
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemføre en plan for håndtering af 
næringsstoffer

Or. en

Ændringsforslag 1349
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) gennemføre en plan for håndtering af 
næringsstoffer

Or. en

Ændringsforslag 1350
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) have en plan for forbedring af 
ressourceeffektiviteten på selve bedriften

Or. en

Ændringsforslag 1351
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bevise anvendelsen af bæredygtige 
fodringsmetoder eller, hvor det er 
relevant, metoder til bortskaffelse af 
gødning, der medfører andre 
landbrugeres anvendelse deraf på 
støtteberettigede hektar eller jordløse 
husdyrbrug

Or. es

Begrundelse

Minimumstærsklen for antallet af hektar, på hvilket foranstaltningen i stykke 1, litra a), finder 
anvendelse, skal hæves, ellers vil miljøomkostningerne ved at forsøge at diversificere måske 
blive større end de tilsigtede besparelser. Der bør også indføres en foranstaltning til fordel 
for jordløse husdyrbrug.

Ændringsforslag 1352
Elisabeth Jeggle
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) plante en vis del af deres agerjord i 
vintersæsonen

Or. de

Ændringsforslag 1353
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) vinterjorddække

Or. en

Ændringsforslag 1354
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) anvende græsarealer til husdyrbrug

Or. de
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Ændringsforslag 1355
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(cb) sikre kontrolleret anvendelse af 
kvælstofgødning

Or. fr

Ændringsforslag 1356
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) have en handlingsplan for 
biodiversitet på selve bedriften eller 
deltage i en ordning for kollektiv 
biodiversitet

Or. en

Ændringsforslag 1357
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) have en plan for energieffektivitet på 
bedriften

Or. en

Ændringsforslag 1358
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) gennemføre en plan for 
energieffektivitet på selve bedriften

Or. en

Ændringsforslag 1359
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) gennemføre en plan for 
energieffektivitet på selve bedriften

Or. en
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Ændringsforslag 1360
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) gennemføre en plan for 
energieffektivitet på selve bedriften

Or. en

Ændringsforslag 1361
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) sikre vinterjorddække på deres 
landbrugsområde.

Or. en

Ændringsforslag 1362
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) minimal dyrkning eller ingen 
dyrkning og direkte såning

Or. en

Ændringsforslag 1363
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) gennemføre en jordforvaltningsplan

Or. en

Ændringsforslag 1364
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) gennemføre en jordforvaltningsplan

Or. en

Ændringsforslag 1365
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) gennemføre en jordforvaltningsplan

Or. en

Ændringsforslag 1366
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) have en plan for forbedring af 
vandforvaltningen på selve bedriften

Or. en

Ændringsforslag 1367
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) indarbejde græs-, blomster- og 
midterrabatter på dyrkbare marker, især 
hvis de kan indføres for at skabe energi i 
biomasse- og biogasanlæg eller hjælpe 
med at bekæmpe jorderosion, især på 
skråninger
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Or. de

Ændringsforslag 1368
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) sætte dyr ud til at græsse i 
dyrkningssæsonen

Or. fr

Ændringsforslag 1369
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) gennemføre en vandeffektivitetsplan

Or. en

Ændringsforslag 1370
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c d (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) gennemføre forvaltningsplaner for 
jordbeskyttelse;

Or. de

Ændringsforslag 1371
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) handlingsplan for biodiversitet;

Or. en

Ændringsforslag 1372
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) regional fleksibilitet for 
gennemførelse

Or. en

Ændringsforslag 1373
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) deltage i et plantereduktionsprogram

Or. fr

Ændringsforslag 1374
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) vandforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 1375
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) gennemføre forvaltningsplaner for 
energi eller klimabeskyttelse

Or. de
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Ændringsforslag 1376
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ce) have en plan for optimering af 
anvendelsen af spildevand

Or. fr

Ændringsforslag 1377
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 f. fødebræmmer til vilde dyr, f.eks. hvor 
agerjord møder kanten af en skov

Or. de

Ændringsforslag 1378
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c f (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) deltage i et program til at reducere 
anvendelsen af antibiotika

Or. fr

Ændringsforslag 1379
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cg) etablere et plantedække på land, der 
ellers ville være bart på bestemte 
tidspunkter af året

Or. fr

Ændringsforslag 1380
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen får beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 55 for at fastsætte de 
specifikke krav for hver af de metoder, der 
omhandles i stk. 1 og til at tilføje nye 
metoder.

Or. fr
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Ændringsforslag 1381
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal vælge det sæt på 
tre foranstaltninger på listen, der er 
fastlagt i stk. 1, som landbrugere skal 
overholde på deres område.
Medlemsstater, der benytter sig af 
muligheden for at anvende 
grundbetalingsordningen på regionalt 
plan i henhold til artikel 20, stk. 1, i denne 
forordning, kan vælge at gennemføre et 
andet sæt foranstaltninger i forskellige 
regioner ifølge regionale metoder og 
klimaforhold på grundlag af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
deres beslutning før 1. august 2013.
Kommissionen skal godkende det sæt 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har valgt, under hensyntagen til 
ækvivalente miljø- og 
klimapræstationskriterier og den balance, 
der opnås mellem de foranstaltninger, 
som vælges under dette kapitel, og de 
programmer for miljøvenligt landbrug, 
der er oprettet i henhold til artikel 29 i 
forordning (EU) nr. [...] [RDR].
Hvis Kommissionen ikke er enig i det sæt 
foranstaltninger, som en medlemsstat 
oplyser, inviteres medlemsstatens 
kompetente myndigheder og 
Kommissionens tjenestegrene til at 
udveksle oplysninger og årsager, der 
begrunder deres respektive holdninger, 
med henblik på at finde en 
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mæglingsløsning. Hvis Kommissionen 
efter to måneder fra datoen for den første 
meddelelse finder, at det sæt 
foranstaltninger, som er valgt i 
medlemsstaten, ikke overholder et 
tilstrækkeligt og ækvivalent niveau af 
miljø- og klimabeskyttelse, kan den 
beslutte at pålægge medlemsstaten de 
foranstaltninger, der er nævnt i artikel 30, 
31 og 32, som det sæt foranstaltninger, 
der herefter er gældende i denne 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

En menumetode kan ikke udvande niveauet af miljø- og klimafordele, der opnås via de direkte 
betalingers grønne komponent. Fleksibilitet for medlemsstaterne skal ledsages af 
ansvarlighed og pålidelighed. Derfor skal Kommissionen konsulteres i forbindelse med valg, 
der foretages af medlemsstaterne i denne sammenhæng, og den skal have beføjelser til at 
sikre, at nationale valg får en ækvivalent virkning i Unionen.

Ændringsforslag 1382
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Overholdelse af grønne 
foranstaltninger skal prioriteres ens i hele 
EU, dvs. beregnes ifølge forholdet mellem 
det årlige maksimale beløb, der er 
øremærket til direkte betalinger for de 27 
medlemsstater som helhed, og det 
landbrugsområde, der er støtteberettiget i 
2014, justeret med en procentdel, som skal 
fastsættes, for at sikre, at den 
miljømæssige værdi er ens i alle 
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medlemsstater fra 2014.

Or. pt

Ændringsforslag 1383
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De bedrifter, hvor mindst 80 % af 
arealet består af permanente græsarealer 
og græsgange, og som overholder de krav, 
der er omhandlet i stk. 1, litra b, behøver 
ikke at overholde de krav, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a og c.

Or. fr

Ændringsforslag 1384
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin,
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner,
der pålægges i henhold til forordning 
(EU) nr. […] [HZR], yder 
medlemsstaterne betalingen i dette kapitel 
til landbrugere, der benytter de relevante 

2. Medlemsstater eller regioner kan 
foreslå Kommissionen andre metoder, der 
kan gavne klimaet og miljøet, som et 
alternativ til metoderne i det foregående 
stykke afhængigt af medlemsstatens eller 
regionens produktionskendetegn og miljø.
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landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag opfordrer til ordninger, der gør grønne betalinger mere fleksible, og at 
omfanget af de foreslåede foranstaltninger gøres bredere. Grønne betalinger bør ikke være et 
krav, men nærmere et supplement til grundlæggende betalinger. Det gøres også muligt at 
foreslå nye grønne foranstaltninger, så hver medlemsstat eller region kan foreslå 
områdespecifikke grønne foranstaltninger. Kommissionen skal udbrede og godkende disse 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 1385
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne den 
ekstra betaling i dette kapitel til 
landbrugere, der benytter de to
landbrugsmetoder i stk. 1, som 
gennemføres og er relevante for dem, og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32, 32, litra a (nyt), 32, litra b (nyt).

Or. en

Ændringsforslag 1386
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin,
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7
og eventuelle nedsættelser og sanktioner,
der pålægges i henhold til forordning 
(EU) nr. […] [HZR], yder 
medlemsstaterne betalingen i dette kapitel 
til landbrugere, der benytter de relevante 
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin og
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7, 
yder medlemsstaterne betalingen i dette 
kapitel til landbrugere, der benytter de to
relevante landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

Or. en

Ændringsforslag 1387
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter to relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

Or. fr
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Begrundelse

En liste, der er for restriktiv og ikke tager hensyn til det europæiske landbrugs 
mangfoldighed, vil være meget ineffektiv. Medlemsstaten skal på en liste over europæiske 
foranstaltninger kunne vælge dem, der svarer bedst til dens mål. Ellers vil der være stor 
risiko for, at nogle landbrugere eller nogle regioner vil blive konfronteret med for store 
gennemførelsesomkostninger, som straks vil medføre, at nogle landbrugere ikke vil deltage.

Ændringsforslag 1388
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], kan medlemsstaterne på 
nationalt eller regionalt plan yde
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel
30, 31 og 32.

Or. en

Ændringsforslag 1389
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], kan medlemsstaterne på 
nationalt eller regionalt plan yde
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

Or. en

Ændringsforslag 1390
James Nicholson, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne den 
ekstra betaling i dette kapitel til 
landbrugere, der benytter de relevante 
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

Or. en

Ændringsforslag 1391
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne den 
ekstra betaling i dette kapitel til 
landbrugere, der benytter de relevante 
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

Or. en

Ændringsforslag 1392
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7
og eventuelle nedsættelser og sanktioner,
der pålægges i henhold til forordning 
(EU) nr. […] [HZR], yder 
medlemsstaterne betalingen i dette kapitel 
til landbrugere, der benytter de relevante
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7, 
yder medlemsstaterne betalingen i dette 
kapitel til landbrugere, der benytter de tre
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 32
og 32a.
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Or. es

Ændringsforslag 1393
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning 
(EU) nr. […] [HZR], yder 
medlemsstaterne betalingen i dette kapitel 
til landbrugere, der benytter de relevante 
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 1394
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning 
(EU) nr. […] [HZR], yder 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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medlemsstaterne betalingen i dette kapitel 
til landbrugere, der benytter de relevante 
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

Or. en

Ændringsforslag 1395
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere,
der benytter de relevante
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de landbrugsmetoder i stk. 1, 
som er relevante for at forbedre deres 
landbrug og miljøstyringsmetoder i 
henhold til stk. 1, og i overensstemmelse 
med artikel 30, 31 og 32.

Or. en

Ændringsforslag 1396
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1, som overholder yderligere krav for 
god miljøforvaltning, og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

Or. es

Ændringsforslag 1397
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7
og eventuelle nedsættelser og sanktioner,
der pålægges i henhold til forordning 
(EU) nr. […] [HZR], yder 
medlemsstaterne betalingen i dette kapitel 
til landbrugere, der benytter de relevante
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7, 
yder medlemsstaterne betalingen i dette 
kapitel til landbrugere, der overholder de 
relevante krav i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 29, 30, 31 
og 32.

Or. en
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Ændringsforslag 1398
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31, 32, 32a, 32b og/eller 32c.

Or. en

Ændringsforslag 1399
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32. De nedsættelser og 
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sanktioner, der pålægges sådanne 
betalinger i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], må under ingen 
omstændigheder overstige beløbets 
størrelse.

Or. es

Begrundelse

Der er tilføjet endnu et stykke for at sikre, at eventuelle nedsættelser og sanktioner, der er 
pålagt for manglende overholdelse af kravene til grønne betalinger, kun er gældende for 
denne støttekomponent og ikke må berøre andre komponenters eller grundbetalingens beløb.

Ændringsforslag 1400
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De nedsættelser og sanktioner, der 
pålægges sådanne betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. […] [HZR], må 
under ingen omstændigheder overstige 
beløbets størrelse.

Or. es

Ændringsforslag 1401
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De nedsættelser og sanktioner, der 
pålægges sådanne betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. […] [HZR], må 
under ingen omstændigheder overstige 
beløbets størrelse.

Or. es

Ændringsforslag 1402
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I de første to år efter gennemførelsen 
af denne forordning må landbrugere kun 
anvende én af de tre landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet, og 
som er omhandlet i dette kapitel.

Or. fr

Ændringsforslag 1403
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver mulig sanktion pålagt ved 
ikke-overensstemmelse med artikel 30, 31 
og 32 må ikke være højere end betalingen 
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henvist til i dette kapitel. Enhver 
reduktion eller sanktion, der pålægges 
som følge af en sådan manglende 
overholdelse, forbliver i de medlemsstater 
og regioner, som de stammer fra.

Or. en

Begrundelse

Den grønne betaling skal være tæt forbundet med grundbetalingen, da det er vigtigt, at alle 
landbrugere, der modtager EU-finansiering, overholder miljømæssige minimumsstandarder, 
så der ydes offentlige miljøgoder i hele EU.

Ændringsforslag 1404
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt 
de benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1405
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 
benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, og landbrugere, der 
modtager betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug i henhold til artikel 
29 i forordning (EU) nr. […] [RDR], er i 
sig selv berettiget til den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel med hensyn til 
det antal hektar, som er støtteberettiget 
ifølge disse kriterier.

Or. es

Ændringsforslag 1406
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 
benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, og landbrugere, der 
modtager betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug i henhold til artikel 
29 i forordning (EU) nr. […] [RDR], er i 
sig selv berettiget til den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel med hensyn til 
det antal hektar, som er støtteberettiget 
ifølge disse kriterier.

Or. es
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Begrundelse

Landbrug, der er beliggende i beskyttede Natura 2000-områder, er underlagt strenge 
grænseværdier med hensyn til deres produktionskapacitet, som ofte medfører yderligere 
omkostninger og tabt fortjeneste. Landbrugere, der er underlagt forpligtelser angående miljø-
og klimabeskyttelse, skal overholde kriterier for at yde offentlige miljøgoder, som er strengere
end krydsoverensstemmelseskrav.

Ændringsforslag 1407
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 
benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, og landbrugere, der 
modtager betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug i henhold til artikel 
29 i forordning (EU) nr. […] [RDR], er i 
sig selv berettiget til den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel med hensyn til 
det antal hektar, som er støtteberettiget 
ifølge disse kriterier.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag, der indgives i overensstemmelse med kriteriet om, at landbrug, som 
arbejder under miljømæssige restriktioner, automatisk skal have gavn af grønne betalinger.

Ændringsforslag 1408
Astrid Lulling
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 
benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, eller i beskyttede områder, 
der er omfattet af direktiv 2000/60, eller i 
beskyttede områder, der er omfattet af 
national lovgivning til beskyttelse af 
miljøet, er berettiget til den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 1409
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 
benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel på 
baggrund af det areal af deres bedrift, der 
er omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF.

Or. fr
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Begrundelse

De arealer, der er omfattet af 92/43/EØF eller 2009/147/EF, medfører anvendelsen af 
metoder, der er til gavn for miljøet og biodiversitet. De omfatter Natura 2000 i en grøn 
sammenhæng, og dette er et tydeligt tegn på den fælles landbrugspolitiks indsats for at bevare 
levesteder og arter i EU.

Ændringsforslag 1410
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 
benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 1411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen skal godkende 
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medlemsstaternes og regionernes forslag 
som nævnt i forrige stykke ifølge 
proceduren, der er fastsat i artikel 56

Or. es

Ændringsforslag 1412
Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af Natura 2000-nettet, eller i 
naturbevarelsesområder, er som sådan 
berettiget til de i dette kapitel omhandlede 
betalinger.

Or. pt

Ændringsforslag 1413
Agnès Le Brun

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Landbrugere, der indfører deres 
bedrift i en anerkendt national ordning 
med miljømæssig værdi, kan modtage de i 
dette kapitel omhandlede betalinger og er 
underlagt Kommissionens specifikke 
godkendelse.



PE494.483v01-00 92/190 AM\909517DA.doc

DA

Or. fr

Ændringsforslag 1414
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
når de overholder et af følgende "grønne 
pr. definition"-kriterier:

- landbrugere i ordninger for miljøvenligt 
landbrug i henhold til artikel 29 i 
forordning (EU) nr. [...] [RDR]; eller
- økologiske landbrugere i henhold til 
artikel 30 i forordning (EU) nr. [...] 
[RDR]; eller
- landbrugere, hvis bedrifter er certificeret 
i henhold til nationale 
miljøcertificeringsordninger, der af 
Kommissionen er godkendt til mindst at 
have en miljømæssig virkning, der svarer 
til de grønne kernekriterier; eller
- landbrugere, hvor mere end 70 % af det 
støtteberettigede landbrugsareal er dækket 
af græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1415
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, når de tilhører følgende 
kategorier:

- landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, eller
- modtagere af betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug, jf. artikel 29 i 
forordning (EU) nr. […] [RDR].
- landbrug, der er beliggende i Natura 
2000-områder;
- landbrug, hvor græsarealer og 
græsgange er dominerende;
- landbrugere, der er certificeret i henhold 
til nationale eller regionale 
miljøcertificeringsordninger;
- specifikke nationale områder (f.eks. 
karstområder, 
vådområder/flodsletteområder).

Or. en

Ændringsforslag 1416
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
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834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

når de overholder et af følgende "grønne 
pr. definition"-kriterier:

- landbrugere i ordninger for miljøvenligt 
landbrug i henhold til artikel 29 i 
forordning (EU) nr. [...] [RDR] eller 
tilsvarende nationale lovgivning; eller
- landbrugere i biodiversitetsordninger i 
overensstemmelse med national 
lovgivning; eller
- økologiske landbrugere i henhold til 
artikel 30 i forordning (EU) nr. [...]
[RDR]; eller
- landbrugere, hvis bedrifter er certificeret 
i henhold til nationale 
miljøcertificeringsordninger, der af 
Kommissionen er godkendt til mindst at 
have en miljømæssig virkning, der svarer 
til de grønne kernekriterier; eller
- landbrugere, hvor mere end 70 % af det 
støtteberettigede landbrugsareal er dækket 
af græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1417
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, hvis de tilhører 
følgende kategorier:
- landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, eller

- modtagere af bestemte betalinger for 
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miljø- og klimavenligt landbrug, jf. artikel 
29 i forordning (EU) nr. […] [RDR], eller
- modtagere under et nationalt eller 
regionalt certificeringssystem med 
økologisk værdi, eller
- landbrugere, som har mindst 50 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal 
udlagt som permanente græsarealer.

Or. de

Ændringsforslag 1418
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, når de tilhører følgende 
kategorier: - landbrugere, der har mindst 
20 % skovområder;
- landbrugere, hvor mere end 50 % af det 
støtteberettigede landbrugsareal er dækket 
af græsarealer;
- landbrugere, der er 100 % certificeret til 
at bruge bæredygtige landbrugsmetoder, 
herunder integreret landbrug.

Or. en

Ændringsforslag 1419
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, når de tilhører 
følgende kategorier:
- bedriftens agerjord dækker mindre end 
15 hektar, eller
- Nature 2000 dækker mere end 50% af 
bedriftens landbrugsjord, eller
- områder under miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger i henhold til 
artikel 29 i forordning (EU) nr. […] 
[RDR] dækker mere end 50% af 
bedriftens landbrugsjord
- landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion.

Or. en

Ændringsforslag 1420
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, når de tilhører 
følgende kategorier:
- landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
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834/2007 om økologisk produktion, eller
– modtagere af betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug, jf. artikel 29 i 
forordning (EU) nr. […] [RDR], eller
- landbrugere med afgrøder, der har 
særlig miljømæssig og landskabsmæssig 
vigtighed.

Or. it

Ændringsforslag 1421
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, når de tilhører 
mindst én af følgende kategorier:
- landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion,
- landbrugere, der overholder de krav, 
som er fastsat i uafhængigt anerkendte 
certificerede nationale eller regionale 
ordninger, der giver miljø- og 
klimamæssige fordele.

Or. en

Begrundelse

En medtagelse af certificerede ordninger som "grønne pr. definition" vil tilvejebringe 
incitamenter for udviklingen af disse ordninger, der både tackler tab af biodiversitet og 
klimaændring. Dette vil fremme udviklingen af et mere bæredygtigt og ressourceeffektivt 
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landbrug.

Ændringsforslag 1422
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, når de tilhører 
følgende kategorier: - landbrugere, der 
opfylder betingelserne i artikel 29, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk 
produktion, eller
- modtagere af betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug, jf. artikel 29 i 
forordning (EU) nr. […] [RDR];
- landbrugere, der har afsat hektarer som 
permanent græsareal, eller som anvendes 
til dyrkning af permanente afgrøder, 
bælgafgrøder eller afgrøder under vand, 
eller som er beliggende i Natura 2000-
nettet;
- modtagere med et antal hektar, som er 
beliggende inden for Natura 2000-nettet.

Or. es

Begrundelse

Den iboende miljømæssige værdi af bestemte afgrøder eller produktionssystemer skal 
anerkendes. De bør af sig selv pr. definition høre under den grønne komponent. Permanente 
græsarealer bekæmper erosion og ørkendannelse ved at binde CO2 og bevare landskabet. 
Risdyrkning spiller en central rolle i bevarelsen af vådområdernes flora og fauna osv.

Ændringsforslag 1423
Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, når de tilhører følgende 
kategorier:

– landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, eller
– modtagere af betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug, jf. artikel 39, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 
og/eller artikel 29 i forordning (EU) nr. 
[...] [RDR], eller
– modtagere af betalinger for 
foranstaltninger/tiltag som foreskrevet i 
de miljømæssige retningslinjer, der er 
gældende for bæredygtige 
driftsprogrammer under 
fusionsmarkedsordningen.
Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 
som er omfattet af foranstaltninger til 
fremme af et miljø- og klimavenligt 
landbrug, jf. artikel 39, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1698/2005 og/eller 
artikel 29 i forordning (EU) nr. [...] 
[RDR] eller af foranstaltninger/tiltag som 
foreskrevet i de miljømæssige 
retningslinjer, der er gældende for 
bæredygtige driftsprogrammer under 
fusionsmarkedsordningen.

Or. it
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Ændringsforslag 1424
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 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, når de tilhører følgende 
kategorier:

– landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, eller
– modtagere af betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug, jf. artikel 39, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 
og/eller artikel 29 i forordning (EU) nr. 
[...] [RDR];
– landbrugere, der opfylder de 
miljømæssige retningslinjer, der er 
gældende for bæredygtige 
driftsprogrammer under 
fusionsmarkedsordningen, eller de 
nationale retningslinjer for miljøvenligt 
landbrug.

Or. it

Ændringsforslag 1425
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, når de tilhører følgende 
kategorier:

– landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, eller
– modtagere af betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug, jf. artikel 39, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 1698/2005 
og/eller artikel 29 i forordning (EU) nr. 
[...] [RDR].

Or. it

Ændringsforslag 1426
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, når de tilhører 
følgende kategorier:
– landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion;

– modtagere af betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug, jf. artikel 29 i 
forordning (EU) nr. […] [RDR];
– landbrugere, som dyrker jord med 
permanente afgrøder; eller
– landbrugere med bedrifter, hvoraf 
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mindst 75 % består af permanente 
græsarealer, eller områder i regioner, der 
er dækket af direktiv 92/43/EØF eller 
direktiv 2009/147/EF.

Or. bg

Ændringsforslag 1427
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere, der opfylder mindst en af
betingelserne i a-c, er i sig selv berettigede 
til den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel.
a) betingelserne i henhold til artikel 29, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 om 
økologisk produktion;
b) deltagelse i et 
klimaforanstaltningsprogram for 
miljøvenligt landbrug i henhold til artikel 
39, stk. 2, i forordning (EF) 1698/2005 
eller artikel 29, stk. 2 (forordningen om 
landdistriktsudviklingsprogrammer).
Forlængelsen, hvor bedriften skal dækkes 
af de forskellige 
foranstaltninger/operationer, skal 
fastsættes i programmet;
c) deltagelse i 
tredjepartscertificeringsordninger for 
landbrug. Certificeringssystemet skal 
bestemmes af medlemsstaten og meddeles 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 1428
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, når de tilhører følgende 
kategorier:

– landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, eller
– landbrugere, der opfylder betingelserne 
i klimaordninger for miljøvenligt 
landbrug, som indebærer mere end de 
grønne krav.

Or. en

Ændringsforslag 1429
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion og 
artikel 27 i forordning (EF) nr. 1698/2005 
om forpligtelser til at drive miljøvenligt 
landbrug, er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
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dette kapitel, uden at det berører 
betalinger foretaget i henhold til artikel 
27 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Or. en

Begrundelse

Landbrugere, der overholder de miljøvenlige landbrugsordninger, bør være berettigede til den 
grønne betaling

Ændringsforslag 1430
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, og 
landbrugere, hvor mere end 50 % af deres 
støtteberettigede areal er brugt til 
græsdyrkning, eller som er dækket af 
græsarealer, er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er omhandlet 
i dette kapitel.

Or. de

Begrundelse

Herved anerkendes den særlige værdi af græsarealer for mål i forbindelse med klima- og 
miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag 1431
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion eller de 
generelle principper om integreret 
bekæmpelse af skadegørere, der er
fastlagt i bilag III i forordning (EF) nr. 
128/2009, er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 1432
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.
Denne anerkendelse skal også udvides til 
landbrugere, hvis landbrugsbedrifter 
befinder sig i miljøbeskyttelsesområder, 
der er anerkendt af medlemsstaterne på 
nationalt eller regionalt plan, og til 
landbrugsområder, der er omfattet af 
forpligtelser til at drive miljøvenligt 
landbrug under programmerne for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. fr
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Ændringsforslag 1433
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktion via økologisk landbrug, jf. 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007

Or. de

Ændringsforslag 1434
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der overholder andre 
landbrugsøkologiske systemer på deres 
landbrug, som i væsentlig grad bidrager 
til reduktion af pesticidforbruget, 
bevarelse og forbedring af jordens 
frugtbarhed og modvirkning af 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 1435
Marian Harkin
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der har mere end 70 % af 
det støtteberettigede landbrugsareal 
dækket af græsarealer, eller landbrugere, 
hvis bedrifter er certificeret i henhold til 
nationale eller regionale 
miljøcertificeringsordninger, er i sig selv 
berettigede til den supplerende betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel

Or. en

Ændringsforslag 1436
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
landbrugsenheder, der opfylder 
betingelserne, som er fastsat i 
underafdelingerne a), b), c) eller d).

Or. de

Ændringsforslag 1437
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, hvis støtteberettigede 
arealer jf. artikel 26, stk. 1, består af 
mindst 75 % permanente græsarealer, er 
som sådan berettiget til de i dette kapitel 
omhandlede betalinger

Or. en

Begrundelse

Landbrugsbedrifter, der består af mindst 75 % permanente græsarealer, bør pr. definition 
anses for at være grønne. Dette er hovedsageligt græsjordsbedrifter, der dyrker små mængder 
korn. Hvis disse landbrug underlægges de grønne krav, vil det fremme en græsmonokultur og 
medføre uforholdsmæssige administrative omkostninger.

Ændringsforslag 1438
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset afsnit 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at foretage udbetalingen, der er 
omhandlet i dette kapitel, til landbrugere, 
hvor de kan registrere landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet, som 
fastlagt af medlemsstaten. Sådanne 
praksisser skal have en miljø- eller 
klimamæssig værdi, der svarer til de 
praksisser, som er nævnt i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Dette giver medlemsstaterne mulighed for at finde en forenklet ordning for miljøvenligt 
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landbrug under søjle 1 som et alternativ til grønne foranstaltninger

Ændringsforslag 1439
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der har afsat hektarer som 
permanent græsareal eller til dyrkning af 
permanente afgrøder, bælgafgrøder eller 
ris, er berettiget til den yderligere 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
uden at skulle anvende de 
landbrugsmetoder, som er nævnt i stk. 1 
om det pågældende antal hektar.

Or. es

Begrundelse

I dette ændringsforslag anerkendes den iboende miljømæssige værdi af bestemte afgrøder.

Ændringsforslag 1440
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovenstående rettighed skal ligeledes 
gælde for landbrugere, hvis 
landbrugsområder befinder sig i 
miljøbeskyttelsesområder, der er 
anerkendt af medlemsstaterne på 
nationalt eller regionalt plan, og for 
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landbrugsområder, der er underlagt 
landbrugsmiljøforpligtelser under 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne.

Or. pt

Ændringsforslag 1441
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, hvis bedrifter er helt eller 
delvist beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, og landbrugere, der 
modtager betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug i henhold til artikel 
29 i forordning (EU) nr. […] [RDR], skal 
også anerkendes på denne måde.

Or. es

Begrundelse

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 están sometidas a limitaciones en su 
actividad productiva para su adecuada adaptación a los objetivos de especial conservación 
de estas zonas, y que en muchos casos implican costes adiciones y/o lucros cesantes. Por lo 
tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a cabo prácticas de acuerdo con lo 
establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser beneficiarias de forma automática 
del pago verde, sin necesidad de realizar medidas adicionales.De igual manera, se considera 
que deben tener derecho al pago verde de forma automática los agricultores que se acogen a 
las medidas agroambientales y climáticas en virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, 
teniendo en cuenta que ya deben realizar unos compromisos para la provisión de bienes 
públicos medioambientales con un nivel de exigencia superior a la condicionalidad.

Ændringsforslag 1442
Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgere om miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 29 i 
forslaget til forordning om udvikling af 
landdistrikterne (COM(2011)0627/3)

Or. de

Ændringsforslag 1443
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugsbedrifter, der er omfattet af en 
kollektiv forvaltningsplan, som indebærer 
fælles overholdelse af kravene i stk. 1, 
skal også være berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel.

Or. es

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at skabe sammenhæng med ændringsforslagene til 
betragtning 26a.
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Ændringsforslag 1444
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugsbedrifter i bjergområder i 
henhold til artikel 18 i forordning (EF) 
nr. 1257/1999

Or. de

Ændringsforslag 1445
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Produktion i overensstemmelse med 
retningslinjerne for dyrkning i forbindelse 
med en integreret produktion

Or. de

Ændringsforslag 1446
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på 
enheder af en bedrift

- landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion, eller
- som er modtagere af betalinger for visse 
former for miljø- og klimavenligt 
landbrug i henhold til artikel 29 i 
forordning (EU) nr. […] [RDR], eller
- som er modtagere under et nationalt 
eller regionalt certificeringssystem med 
økologisk værdi, eller
- som har mindst 50 % af deres 

støtteberettigede landbrugsareal udlagt 
som permanente græsarealer.

Or. de

Ændringsforslag 1447
Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de
områder af en bedrift, som er omfattet af 
de foranstaltninger eller krav, der er 
fastsat i denne forordning.

Or. it
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Ændringsforslag 1448
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de
områder af en bedrift, som er omfattet af 
de foranstaltninger eller krav, der er
fastsat i denne forordning.

Or. it

Ændringsforslag 1449
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, hvor bedriftens 
agerjord dækker over 15 hektarer, eller 
hvor over 50 % af bedriftens 
landbrugsarealer er udlagt som Natura 
2000-arealer, eller som bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 
hvor over 50 % af landbrugsarealet er 
omfattet af miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger i henhold til 
artikel 29 i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

Or. en
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Ændringsforslag 1450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. eller som er 
omfattet af miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger i henhold til 
artikel 29 i forordning (EU) nr. […] 
[RDR]; certificeret i henhold til nationale 
eller regionale 
miljøcertificeringsordninger, beliggende i 
Natura 2000-områder, eller som er 
specifikke nationale områder.

Or. en

Ændringsforslag 1451
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 
som er omfattet af miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger i henhold til 
artikel 29 i forordning (EU) nr. […] 
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[RDR], eller som anvendes til dyrkning af 
permanente afgrøder, bælgafgrøder eller 
afgrøder under vand, eller som er 
beliggende i Natura 2000-nettet.

Or. es

Ændringsforslag 1452
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 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel
11 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 
omfattet af miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger i henhold til 
artikel 39, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1698/2005 og/eller artikel 29 i forordrning 
(EU) nr. […] [RDR] eller af 
foranstaltninger/tiltag som foreskrevet i 
de miljømæssige retningslinjer, der er 
gældende for bæredygtige 
driftsprogrammer under 
fusionsmarkedsordningen.

Or. it

Ændringsforslag 1453
Giovanni La Via

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 
som er omfattet af miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger i henhold til 
artikel 39, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1698/2005 og/eller artikel 29 i forordrning 
(EU) nr. […] [RDR].

Or. it

Ændringsforslag 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 
som opfylder kriterierne i stk. 2, 
medmindre størsteparten af bedriften 
(over 50 %) består af arealer, der er 
udtaget til økologisk produktion, eller som 
er underlagt strengere miljøkrav, og hvor 
betalingen i så fald vil blive beregning på 
grundlag af det samlede antal 
støtteberettigede hektarer.

Or. es
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Begrundelse

Las explotaciones agrarias ubicadas en Natura 2000 se encuentran sometidas a 
determinadas limitaciones en su actividad productiva para su adecuada adaptación a los 
objetivos de especial conservación de estas zonas, y que en muchos casos implican costes 
adiciones y/o lucros cesantes. Por lo tanto, las superficies agrarias en las que se llevan a 
cabo prácticas de acuerdo con lo establecido en las Directivas de aves y hábitats deben ser 
beneficiarias de forma automática del pago verde, sin necesidad de realizar medidas 
adicionales.De igual manera, se considera que deben tener derecho al pago verde de forma 
automática los agricultores que se acogen a las medidas agroambientales y climáticas en 
virtud del Reglamento de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que ya deben realizar unos 
compromisos para la provisión de bienes públicos medioambientales con un nivel de 
exigencia superior a la condicionalidad.

Ændringsforslag 1455
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007, eller 
som er certificeret i henhold til nationale 
eller regionale certificeringsordninger, 
som gavner klimaet og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 1456
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

Undtagelsen for økologisk produktion
finder kun anvendelse på de enheder af en 
bedrift, der bruges til økologisk produktion 
i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 
834/2007.

Or. en

Ændringsforslag 1457
Phil Prendergast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Landbrugere, der opfylder de 
forpligtelser, som de har påtaget sig i 
henhold til artikel 39, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 eller artikel 29, stk. 2, 
i forordning (EF) nr. […][RDP], eller 
hvis bedrift er certificeret i henhold til 
nationale eller regionale 
miljøcertificeringsordninger, skal anses 
for at have overholdt en eller flere af de 
relaterede landbrugsmetoder, der er 
nævnt i stk. 1, forudsat at disse 
forpligtelser og 
miljøcertificeringsordningerne opfylder 
følgende betingelser:
a) de skal omfatte hele den del af 
landbrugerens bedrift, der er underlagt de 
relaterede landbrugsmetoder i stk. 1,
b) de skal være af samme type som de 
metoder, der er nævnt i stk. 1, og
c) de skal være mere vidtgående end de 
metoder, der er nævnt i stk. 1, med hensyn 
til gavnlig indvirkning på klimaet og 



PE494.483v01-00 120/190 AM\909517DA.doc

DA

miljøet.
Med hensyn til de certificeringsordninger, 
der er nævnt i første afsnit, skal disse 
være effektive, objektive og 
gennemsigtige.

Or. en

Ændringsforslag 1458
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Landbrugere, der opfylder de 
forpligtelser, som de har påtaget sig i 
henhold til artikel 39, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 1698/2005 eller artikel 29, stk. 2, 
i forordning (EF) nr. […] [RDP], eller 
hvis bedrift er certificeret i henhold til 
nationale eller regionale 
miljøcertificeringsordninger, skal anses 
for at have overholdt en eller flere af de 
relaterede landbrugsmetoder, der er 
nævnt i stk. 1, forudsat at disse 
forpligtelser og 
miljøcertificeringsordningerne opfylder 
følgende betingelser:
- de skal omfatte hele den del af 
landbrugerens bedrift, der er underlagt de 
relaterede landbrugsmetoder i stk. 1,
- de skal have samme type indvirkninger 
som de metoder, der er nævnt i stk. 1,
- de skal være mere vidtgående end de 
metoder, der er nævnt i stk. 1, med hensyn 
til gavnlig indvirkning på klimaet og 
miljøet.
Med hensyn til de certificeringsordninger, 
der er nævnt i første afsnit, skal disse 
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være effektive, upartiske og 
gennemsigtige.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre virkningen og effekten af såkaldt grønne 
foranstaltninger og at undgå forskelle i gennemførelsen af disse foranstaltninger blandt 
landbrugerne.

Ændringsforslag 1459
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere, der anvender 
miljøvenlige foranstaltninger i landbruget 
i overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, 
i forordning (EF) nr.[...][RDR], eller hvis 
bedrifter er certificeret i henhold til 
nationale eller regionale 
miljøcertificeringsordninger, er i sig selv 
berettigede til den supplerende betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel.
Miljøcertificeringsordninger skal være 
effektive, upartiske og gennemsigtige og 
have de samme gavnlige virkninger for 
klimaet og miljøet på regionalt plan, som 
de ordninger, der er anført i stk. 1, eller 
fungere som supplement hertil.

Or. en

Ændringsforslag 1460
Robert Dušek
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Medlemsstater kan vedtage, at 
landbrugere er berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, såfremt de opfylder en eller 
flere af følgende kriterier:
- 100 % bæredygtigt landbrug,
- bedrifter, hvor mindst 50 % af det 
udnyttede landbrugsareal indgår i 
målrettede programmer for miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger
- bedrifter, hvor mindst 50 % af 
landbrugsarealet er beliggende i Natura 
2000-områder, der er 
miljøbeskyttelseshensyn er underlagt 
specifikke begrænsninger for den 
landbrugsmæssige udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 1461
Hynek Fajmon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Medlemsstater kan vedtage, at 
landbrugere er berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, såfremt de opfylder en eller 
flere af følgende kriterier:
100 % bæredygtigt landbrug,
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- bedrifter, hvor mindst 50 % af det 
udnyttede landbrugsareal indgår i 
målrettede programmer for miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger
- bedrifter, hvor mindst 50 % af 
landbrugsarealet er beliggende i Natura 
2000-områder, der er 
miljøbeskyttelseshensyn er underlagt 
specifikke begrænsninger for den 
landbrugsmæssige udnyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 1462
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis, Georgios Papastamkos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere er i sig selv berettigede 
til den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, når de 
bibeholder de traditionelle ekstensive 
systemer til dyrkning af olivenlunde, 
vinmarker og frugtplantager, hvor 
træerne dyrkes efter standard- eller 
semistandardmetoder, ved lav intensitet og 
uden kunstvanding, hvor der er begrænset 
anvendelse af sprøjtemidler, og hvor der 
er plads til, at der kan vokse vildtvoksende 
bunddække mellem efteråret og foråret.

Or. en

Ændringsforslag 1463
Béla Glattfelder
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere er i sig selv berettigede 
til den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel i forbindelse 
med arealer, der anvendes til permanente 
afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1464
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Indtil bestemmelserne i artikel 93 i 
Kommissionens forslag om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik træder i kraft, er 
landbrugere, der overholder de principper 
og bestemmelser, der er fastsat i bilag III 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/128 vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere, berettigede til 
den betaling, der er omhandlet i dette 
kapitel.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres krav om krydsoverensstemmelse med henblik på at 
indføje integreret bekæmpelse af skadegørere under anvendelsesområdet i henhold til artikel 
93 i Kommissionens forslag om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles
landbrugspolitik. Disse krav kan imidlertid først håndhæves, når Kommissionen har ændret 
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bilag II til forvaltningsforordningen inden 12 måneder at regne fra det tidspunkt, hvor den 
sidste medlemsstat har meddelt at have gennemført SUD-direktivet, hvilket rent praktisk ikke 
kan ske før 2015 eller muligvis 2016. Et foreløbigt finansielt incitament til landbrugere, der 
overholder bestemmelserne i SUD-direktivet vil bidrage til at fremme og fremskynde 
overgangen til et mere miljørigtigt landbrug og fremme nye innovative landbrugsmetoder.

Ændringsforslag 1465
Elisabeth Köstinger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Landbrugere, der indfører mindst en 
miljøvenlig landbrugsforanstaltning på 
deres bedrift eller som minimum indfører 
en række foranstaltninger, der har samme 
mål vedrørende beskyttelse af klimaet og 
miljøet, er også i sig selv berettigede til 
den betaling, der er omhandlet i dette 
kapitel.

Or. de

Begrundelse

Miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der gennemføres under ELFUL, skal være 
i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitiks overordnede mål og kan afspejle 
”grønne” foranstaltninger i forbindelse med de direkte betalinger. Certificerede 
landbrugsmiljøprogrammer bør automatisk opfylde de betingelser, der er fastsat i artikel 29, 
uden at hæve grundværdierne. De omfatter et varieret udvalg af foranstaltninger, som er 
forskellig fra bedrift til bedrift, og som rækker ud over de grundlæggende krav for de 
”grønne” foranstaltninger.

Ændringsforslag 1466
Seán Kelly, Jim Higgins
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere, der har mere end 70 % 
af det støtteberettigede landbrugsareal 
dækket af græsarealer, eller landbrugere, 
hvis bedrifter er certificeret i henhold til 
nationale eller regionale 
miljøcertificeringsordninger, er i sig selv 
berettigede til den supplerende betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 1467
Agnès Le Brun

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De ækvivalensordninger, der henvises 
til i kapitel 3a og 4 må under ingen 
omstændigheder føre til nogen form for 
dobbelt betaling.

Or. fr

Ændringsforslag 1468
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at fastsætte yderligere 
betingelser for anvendelsen af afsnit 2 i 
forbindelse med de 
certificeringsordninger, der er omhandlet 
i afsnit 1, for at sikre, at de som minimum 
har samme gavnlige virkninger for miljøet 
og klimaet som de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 30, 31, 32, 32a, 32b og 
32c.

Or. en

Begrundelse

the key principle that should determine whether certification schemes can be considered as 
ipso facto fulfilling the conditions of the 'greening' component is the notion of equivalence, as 
opposed to the nature/type of measures.

Ændringsforslag 1469
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 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 

udgår
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årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

Or. it

Ændringsforslag 1470
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1471
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 

5. Den supplerende betaling, der er nævnt i 
stk. 1, ydes som en del af de direkte 
betalinger, bedriften modtager årligt, 
fraregnet de betalinger, der er fastsat i 
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årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

artikel 34, 36 og 38 i denne forordning.
For at finansiere den supplerende 
betaling, der er nævnt i stk. 1, sættes den 
andel, der henvises til stk. 1, til 30 %.

Or. fr

Ændringsforslag 1472
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som 30 % af den betingede grundbetaling, 
i overensstemmelse med afsnit III, kapitel 
2 i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 1473
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Petri Sarvamaa, Marian-
Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 



PE494.483v01-00 130/190 AM\909517DA.doc

DA

artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

artikel 26, stk. 1, og udbetales til 
individuelle landbrugere som en fast 
procentdel oveni deres grundbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 1474
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, og udbetales til hver 
enkelt landbruger som en fast procentdel 
oveni grundbetalingen.

Or. es

Begrundelse

Anvendelse af en fast takst for ”grønne” betalinger kan skabe ubalancer i det beløb, der skal 
udbetales til hver enkelt landbruger.  Dette ændringsforslag har til formål at afhjælpe dette 
ved at foreslå, at grønne betalinger beregnes individuelt.

Ændringsforslag 1475
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, og udbetales til 
individuelle landbrugere som en fast 
procentdel oveni deres grundbetaling.

Or. en

Begrundelse

En tildeling af 30 % af det nationale loft som fast taks for miljøvenlige tiltag vil for den enkelt 
landbruger medføre en brat tilpasning af taksten for direkte betalinger. 

Ændringsforslag 1476
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, og udbetales til 
individuelle landbrugere som en fast 
procentdel oveni deres grundbetaling.

Or. en
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Ændringsforslag 1477
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med 
det samlede antal støtteberettigede hektar, 
der er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, og udbetales til 
individuelle landbrugere som en fast 
procentdel oveni deres grundbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 1478
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 
samlede antal støtteberettigede hektar, der 
er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, og udbetales til 
landbrugere, som har besluttet at deltage i 
betalingsordningen for landbrugsmetoder,
der er til gavn for klimaet og miljøet, idet 
beløbet beregnes årligt ved at dividere det 
beløb, der følger af anvendelsen af 
artikel 33, stk. 1, med det samlede antal 
støtteberettigede hektar, der er anmeldt i 
henhold til artikel 26.
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Or. en

Ændringsforslag 1479
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 
samlede antal støtteberettigede hektar, der 
er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, og udbetales til 
landbrugere, som har besluttet at deltage i 
betalingsordningen for landbrugsmetoder, 
der er til gavn for klimaet og miljøet, idet 
beløbet beregnes årligt ved at dividere det 
beløb, der følger af anvendelsen af 
artikel 33, stk. 1, med det samlede antal 
støtteberettigede hektar, der er anmeldt i 
henhold til artikel 26.

Or. en

Ændringsforslag 1480
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
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af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 
samlede antal støtteberettigede hektar, der 
er anmeldt i henhold til artikel 26.

af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med de 
hektarer, der er berettiget til den betaling, 
der er nævnt i afsnit III, kapitel 2.

Or. fr

Ændringsforslag 1481
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 
samlede antal støtteberettigede hektar, der 
er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, med det 
samlede antal støtteberettigede hektar, der 
er anmeldt af den pågældende 
medlemsstat eller region i henhold til 
artikel 26.

Or. es

Begrundelse

Der skal ved beregningen af det skyldige beløb tages højde for gennemførelse i regionerne, i 
overensstemmelse med det respektive regionale loft under den økologiske komponent, der er 
omhandlet i artikel 33, stk. 2.

Ændringsforslag 1482
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 
samlede antal støtteberettigede hektar, der 
er anmeldt i henhold til artikel 26.

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 
som en årlig betaling pr. støtteberettiget 
hektar, der anmeldes i henhold til 
artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 
årligt ved at dividere det beløb, der følger 
af anvendelsen af artikel 33, med det 
samlede antal støtteberettigede hektar, der 
er anmeldt af den pågældende 
medlemsstat eller region i henhold til 
artikel 26.

Or. es

Ændringsforslag 1483
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Landbrugere er i sig selv berettigede 
til den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, hvis de tilhører
følgende kategorier:
a) landbrugere, hvor over 20 % af deres 
støtteberettigede hektarer er beliggende i 
Natura 2000 områder, nationale 
beskyttede områder eller nationale 
vandbeskyttelsesområder, eller
b) landbrugere, der har mindst 50 % 
græsarealer, inklusive permanente 
arealer til dyrkning af grøntfoder, eller
c) landbrugere, hvis antal 
støtteberettigede hektarer ikke er større 
end gennemsnitsaralet, i henhold til bilag 
VI til dette direktiv, og ikke udgør mere 
end 15 hektar agerjord.
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Or. de

Ændringsforslag 1484
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Landbrugere, der opfylder kravene til 
at indføre miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger, som fastsat i 
artikel 27 i forordning (EF) nr. 1698/2005 
vedrørende miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger, er i sig selv og 
berettigede til den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, uden forbehold 
for betalinger udbetalt i henhold til artikel 
27 i forordning (EF) nr. 1698/2005.

Or. en

Ændringsforslag 1485
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I medlemsstater, som i henhold til 
artikel 14, stk. 1, beslutter at stille 10 % af 
deres årlige nationale lofter for 
kalenderårene 2014 til 2019 til rådighed 
som supplerende støttte til miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger, der henhører 
under prioritet 1), 4) og 5) i artikel 5 i 
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forordning (EU) nr. […] [RDR], er 
landbrugere i de pågældende kalenderår i 
sig selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 1486
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Såfremt de landbrugsmetoder, der er 
omhandlet i dette kapitel allerede er i brug 
på regionalt plan, skal disse metoder 
anses for at være fulgt af alle landbrugere 
i den pågældende region. Der skal 
foretages overvågning på regionalt plan 
for at sikre, at disse landbrugsmetoder 
fortsat anvendes. Er dette ikke tilfældet, 
skal der indføres kontrolforanstaltninger 
for at sikre, at de enkelte landbrugere 
anvender dem.

Or. en

Ændringsforslag 1487
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Landbrugere, der opfylder 
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medlemsstaternes krav til 
arealforvaltning, er i sig selv berettigede 
til den supplerende betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel.

Or. es

Ændringsforslag 1488
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Som undtagelse fra artikel 29, stk. 5, 
kan medlemsstater, der har valgt delvis 
overensstemmelse, som anført i artikel 
22a, fastsætte den betaling, der er nævnt i 
stk. 1, til en fast procentdel af værdien af 
de betalingsrettigheder, som tilkommer 
landbrugere, der modtager betaling til 
klima- og miljøvenlige landbrugsmetoder.
I sådanne tilfælde kan medlemsstaterne 
fastsætte et loft for de betalinger, der er 
anført i artikel 29, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 1489
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Landbrugere, som er berettiget til 
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betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug, jf. artikel 29 i forordning (EU) 
nr. […] [RDR], er i sig selv berettigede til 
den betaling, der er omhandlet i dette 
kapitel. Første afsnit finder kun 
anvendelse på de enheder af en bedrift, 
der bruges til at opfylde forpligtelserne til 
at drive miljø- og klimavenligt landbrug, i 
henhold til artikel 29 i forordning (EF) 
nr. [...] [RDR].

Or. en

Begrundelse

Landbrugere, der har indført miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger under søjle II 
overholder kravene til landbrugsmetoder, som er til gavn for klima og miljø, og bør derfor 
ikke pålægges krav om at indføre økologiske foranstaltninger under søjle I. Når hele bedriften 
anvendes til at opfylde forpligtelsen til at drive et klima- og miljøvenligt landbrug, er det ikke 
nødvendigt at indføre grønne foranstaltninger. Såfremt det kun er en enhed af bedriften, der 
er tale om, skal der indføres grønne foranstaltninger for de enheder, som ikke anvendes til at 
opfylde forpligtelsen til at drive et klima- og miljøvenligt landbrug.

Ændringsforslag 1490
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal kunne fastsætte 
den årlige betaling pr. støtteberettiget 
areal ud fra objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som f.eks. 
hvilken form for areal, der dyrkes.

Or. de

Begrundelse

Det skal være muligt at bevilge differentierede høje grundpræmier og/eller grønne præmier til 
arealer med forskellig indtjeningskraft (agerjord og intensivt anvendte græsarealer 
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sammenlignet med ekstensivt anvendte græsarealer). En ensartet præmietakst kan føre til en 
stor regional omfordeling af direkte betalinger.

Ændringsforslag 1491
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bøder for manglende overholdelse af 
stk. 3, 3a og 4 i denne artikel finder kun 
anvendelse på den del, der svarer til 
betalingen for landbrugsmetoder, der er 
til gavn for klimaet og miljøet.

Or. pt

Ændringsforslag 1492
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 for 
yderligere at fastsætte betingelserne i 
forbindelse med de forpligtelser og 
certificeringsordninger, der er omhandlet 
i stk. 4a.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre virkningen og effekten af såkaldt grønne 
foranstaltninger og at undgå forskelle i gennemførelsen af disse foranstaltninger blandt 
landbrugerne.

Ændringsforslag 1493
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 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at yderligere at fastsætte 
betingelserne i forbindelse med de 
forpligtelser og certificeringsordninger, 
der er omhandlet i stk. 4a, for at sikre, at 
de svarer til de praksisser, der er 
omhandlet i stk. 1, for så vidt angår de 
fordele, som de indebærer for klimaet og 
miljøet.

Or. it

Begrundelse

Kommissionen skal have mulighed for at fastsætte supplerende betingelser for at sikre, at 
miljøcertificeringsordningerne har de samme gavnlige virkninger for klimaet og miljøet som 
de grønne krav.

Ændringsforslag 1494
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen skal ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
supplerende betingelser i forbindelse med 
de forpligtelser og 
miljøcertificeringsordninger, der er 
omhandlet i stk. 4a, for at sikre, at de har 
de samme gavnlige virkninger for klimaet 
og miljøet.

Or. it

Ændringsforslag 1495
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende forenklede regler om 
krydsoverensstemmelse for landbrugere, 
der modtager den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel.

Or. fr

Ændringsforslag 1496
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på en mere præcis definition 
af typerne af supplerende krav til god 
miljøforvaltning, der er nævnt i stk. 2, i 
denne artikel, og at tilføje og definere 
andre former for supplerende krav til god 
miljøforvaltning, der kan tages i 
betragtning i forbindelse med 
overholdelsen af den procentsats, der er 
omhandlet i stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 1497
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Landbrugere, der driver landbrug i en 
medlemsstat, der har indført en fælles 
regional eller national 
arealbetalingsordning ved hjælp af en 
fuldstændig afvikling, og som dermed har 
øget værdien af græsarealer, er i sig selv 
berettigede til den supplerende betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel.

Or. de

Ændringsforslag 1498
Elisabeth Köstinger
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Uanset stk. 5 kan medlemsstaterne 
beslutte, at integrere den betaling, der er 
nævnt i artikel 29, i den 
enkeltbetalingsordning, der er omhandlet 
i afsnit III, kapitel 1. Bestemmelserne i 
artikel 29, stk. 1, bør derfor anvendes 
under afsnit VI i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx [HO].

Or. de

Begrundelse

Med sammenlægningen af grundbetalingen og den grønne betaling bliver to 
betalingssystemer omdannet til et enkelt system. Samme princip gør sig gældende for kontrol-
og sanktionsmekanismerne, idet de "grønne"  krav integreres i kravene til 
krydsoverensstemmelse.

Ændringsforslag 1499
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at yderligere at fastsætte 
betingelserne i forbindelse med de 
forpligtelser og certificeringsordninger, 
der er omhandlet i stk. 4a, for at sikre, at 
de har samme gavnlige virkninger for 
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klimaet og miljøet.
De forpligtelser, der skal certificeres, 
vedrører følgende:
effektiv energianvendelse
forvaltning af næringsstoffer
vinterjorddække.

Or. it

Ændringsforslag 1500
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 a
Muligheden for, at der kan bevilges 
betalinger på regionalt plan til 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, som anført i artikel 20 
og 29, kan føre til, at regionale 
myndigheder og grupper af landbrugere 
indgår regionale aftaler, som imidlertid 
skal overholde loftet på 30 %, som er 
fastsat i artikel 33. Sådanne regionale 
aftaler vil medføre omfattende 
tilskyndelsesforanstaltninger, som 
gennemføres samlet for arealer, der, 
afhængigt af lokale karakteristika og 
grundlaget for fælles, målbare mål, kan 
bidrage til at forbedre situationen 
vedrørende vandressourcer, udvikling af 
biologisk mangfoldighed og 
jordbundsforhold.

Or. de
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Ændringsforslag 1501
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre, 
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Afgrødediversificering
1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion 
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Ingen af de tre afgrøder må 
dække mindre end 5 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 55 om fastsættelse af definitionen 
af "afgrøde" og bestemmelser om 
anvendelse af en nøjagtig beregning af 
andele for forskellige afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1502
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30 udgår
Afgrødediversificering
1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion 
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Ingen af de tre afgrøder må 
dække mindre end 5 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 55 om fastsættelse af definitionen 
af "afgrøde" og bestemmelser om 
anvendelse af en nøjagtig beregning af 
andele for forskellige afgrøder.

Or. de

Begrundelse

Såfremt de økologiske mål skal opnås, kræver det en differentieret tilgang med hensyn til 
regioner og foranstaltninger og ikke en generel afskaffelse af agerjord. Miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger bør derfor have fokus på den anden søjle. 
Landbrugsvirksomheders konkurrenceevne og deres vigtige bidrag til at bekæmpe den 
globale fødevaremangel er blevet væsentligt reduceret, idet regioner med faldende 
husdyrbestande ikke har nogen alternativ udnyttelse af græsarealer.

Ændringsforslag 1503
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødediversificering Omdrift, afgrødediversificering og 
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dækafgrøder

Or. en

Ændringsforslag 1504
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 30 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødediversificering Afgrødediversificering og omdrift

Or. fr

Ændringsforslag 1505
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 30 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødediversificering Omdrift

Or. en

Ændringsforslag 1506
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 30 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødediversificering Omdrift

Or. en
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Ændringsforslag 1507
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion 
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Ingen af de tre afgrøder må 
dække mindre end 5 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1508
Giancarlo Scottà, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, 
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og indtil 50 hektar, 
skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder. Ingen af 
disse afgrøder må dække mindre end 10 
% af agerjorden. Hvis landbrugerens 
agerjord dækker mere end tyve hektar, 
skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder.
Hovedafgrøden må ikke dække mere end
70 % af agerjorden og de to hovedafgrøder 
må tilsammen ikke dække mere end 95 % 
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af agerjorden.

Or. it

Ændringsforslag 1509
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 10 hektar og indtil 50 hektar, 
skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder. Ingen af 
disse afgrøder må dække mindre end 5 % 
af agerjorden. Hvis landbrugerens 
agerjord dækker mere end 50 hektar, skal 
dyrkningen på agerjord bestå af mindst tre 
forskellige afgrøder. Hovedafgrøden må 
ikke dække mere end 70 % af agerjorden
og de to hovedafgrøder må tilsammen 
ikke dække mere end 95 % af agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 1510
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af
en række forskellige afgrøder.
Agerlandbrug på mellem fem og ti hektar 
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agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

skal plante mindst to forskellige afgrøder 
på deres agerjord. Ingen af disse afgrøder 
må dække mindre end 10 % af 
agerjorden. Agerlandbrug på mere end 20 
hektar skal plante mindst tre forskellige 
afgrøder. Hovedafgrøden må ikke omfatte 
mere end 80 % af agerjorden, og de to 
hovedafgrøder må tilsammen ikke dække 
mere end 95 %.

Or. de

Ændringsforslag 1511
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 20 hektar og indtil 40 hektar, 
skal der være mindst to forskellige 
afgrøder på denne agerjord.
Hovedafgrøden må ikke overstige 90 % af
agerjorden. Hvis landbrugerens agerjord 
dækker mere end 40 hektar, skal der være
mindst tre forskellige afgrøder på denne 
agerjord. Hovedafgrøden må ikke dække 
mere end 70 % af denne agerjord, og de to 
hovedafgrøder tilsammen må ikke dække 
mere end 95 % af denne agerjord.

Or. en

Ændringsforslag 1512
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 1. Hvis landbrugerens agerjord dækker
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mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

mellem 15 og 30 hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst to forskellige 
afgrøder. Ingen af de tre afgrøder må 
dække mindre end 10 % af agerjorden;
Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 30 hektar, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Hovedafgrøden må ikke dække 
mere end 70 % af agerjorden og de to 
hovedafgrøder må tilsammen ikke dække 
mere end 95 % af agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 1513
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker
mellem 15 og 20 hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal landbrugeren 
anvende en af følgende 
landbrugsmetoder:
a) dyrkningen på agerjord skal bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af
disse afgrøder må dække mindre end 20 % 
af det tilgængelige areal;
b) sikre, at mindst 3 % af deres agerjord 

er udlagt som miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, 
terrasser, landskabstræk, bræmmer og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
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litra b), nr. ii).

Or. es

Begrundelse

Tvungen diversificering, som medfører anvendelse af tre forskellige afgrøder på arealer helt 
ned til 3 hektar vil kunne undergrave fremtiden for mange bedrifter og udelukke anvendelsen 
af visse miljøvenlige afgrøder, som ikke kræver vanding, som det f.eks. er typisk for Spanien 
(alternativ dyrkning af afgrøder med braklagte arealer). Hektarer, som ligger brak, bør ses 
som en afgrøde med henblik på omdrift.  Det vil også udgøre en trussel for bedrifter på 
mellem 15 og 20 hektarer, som kun dyrker en enkelt afgrøde.

Ændringsforslag 1514
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker
mellem 15 og 20 hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion 
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af to forskellige afgrøder.
Hvis landbrugerens agerjord dækker mere
end 20 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder i omdrift.
Hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af
agerjordsarealet.

Or. en
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Ændringsforslag 1515
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af
disse afgrøder må dække mindre end 10 %
af agerjorden. Hvis landbrugerens 
agerjord dækker mere end 20 hektar, skal 
dyrkningen på agerjord bestå af mindst 
tre forskellige afgrøder. Hovedafgrøden 
må ikke dække mere end 70 % af 
agerjorden og de to hovedafgrøder må 
tilsammen ikke dække mere end 95 % af 
agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 1516
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, og hvis arealerne, der er udlagt som 
permanente græsarealer udgør mindre 
end 75 % af bedriften, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af:
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overstige 70 % af agerjorden. - mindst tre forskellige afgrøder, hvis 
agerjorden udgør mere end 25 hektar, 
eller hvis de arealer, der er udlagt som 
permanente græsarealer, udgør mindre 
end 50 % af bedriften
- mindst to forskellige afgrøder, hvis
agerjorden udgør mindre end 25 hektar,
og hvis de arealer, der er udlagt som 
permanente græsarealer, udgør mellem 
50 % og 75 % af bedriften.
Hovedafgrøden må ikke dække mere end 
70 % af agerjorden, med undtagelse af 
midlertidige græsarealer, som ikke er 
underlagt begrænsninger.

Or. fr

Ændringsforslag 1517
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 50 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder. Disse 
afgrøder kan omfatte braklagte arealer, 
og ingen af de to afgrøder må dække 
mindre end 10 % af agerjorden.

Or. es

Begrundelse

La medida de diversificación tal como está planteada, con 3 cultivos para una superficie a 
partir de 3 hectáreas, pone en peligro la viabilidad económica de numerosas explotaciones, 
además de no contemplar la práctica de algunas rotaciones tradicionales del secano español, 
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que son medioambientalmente favorables, como el año y vez (cultivo-barbecho). Además, 
algunos cultivos industriales perderían su rentabilidad económica si las pequeñas 
explotaciones (de menos de 20 hectáreas) tuvieran que abandonar la práctica del 
monocultivo. Asimismo, las hectáreas de barbecho deben considerarse como un cultivo a 
efectos de diversificación.

Ændringsforslag 1518
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 50 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1519
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 35 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
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tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

Or. en

Begrundelse

Tærsklen for afgrødediversificering bør være 35 hektar. Landbrugsbedrifter, der dyrker små 
områder med markafgrøder, bør ikke være underlagt krav om afgrødediversificering.

Ændringsforslag 1520
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 20 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal landbrugeren anvende mindst en 
af følgende landbrugsmetoder:
a) dyrkningen på agerjord skal bestå af 
mindst to forskellige afgrøder. Ingen af de
to afgrøder må dække mindre end 5 % af
det føromtalte område
b) sikre, at mindst 3 % af deres agerjord 
er udlagt som miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, 
terrasser, landskabstræk, bræmmer og
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii).

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag passer dårligt til landbrugsforholdene i den sydlige del af EU.
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Ændringsforslag 1521
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 20 hektar, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Hovedafgrøden må ikke dække 
mere end 70 % af agerjorden og de to 
hovedafgrøder må tilsammen ikke dække 
mere end 95 % af agerjorden.

Or. bg

Ændringsforslag 1522
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 20 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder. Ingen af
afgrøderne må dække mere end 70 % af 
agerjorden.

Or. pt
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Ændringsforslag 1523
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 20 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder. Ingen af
disse afgrøder må dække mindre end 20 % 
af det føromtalte område.

Or. es

Ændringsforslag 1524
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 20 hektar og mindst 80 % af 
arealet ikke er udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Ingen af de tre afgrøder må 
dække mindre end 5 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden, med undtagelse af midlertidige 
græsarealer, som ikke underlægges en 
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maksimumbegrænsning.

Or. fr

Ændringsforslag 1525
Seán Kelly, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder.
Hovedafgrøden må ikke overstige 85 % af 
agerjorden. Midlertidige græsarealer skal 
medregnes som særskilte afgrøder. Denne 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
bedrifter, hvor de permanente græsarealer 
dækker mere end 50 % af 
landbrugsarealet.

Or. en

Ændringsforslag 1526
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
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året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder. Ingen af de
to afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 90 % af agerjorden. Denne 
forpligtelse finder ikke anvendelse på 
bedrifter, hvor de permanente græsarealer 
dækker mere end 50 % af 
landbrugsarealet.

Or. en

Ændringsforslag 1527
Albert Deß, Janusz Wojciechowski, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam 
Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder.
Hovedafgrøden må ikke dække mere end 
75 % af agerjorden. Resten af agerjorden 
skal anvendes til dyrkning af mindst en 
anden afgrøde. Permanente græsarealer 
vil blive anerkendt som en 
landbrugsafgrøde med samme værdi.

Or. de

Ændringsforslag 1528
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder.
Hovedafgrøden må ikke dække mere end 
75 % af agerjorden. Resten af agerjorden 
skal anvendes til dyrkning af mindst to 
andre afgrøder. Permanente græsarealer 
vil blive anerkendt som en 
landbrugsafgrøde med samme værdi.

Or. de

Ændringsforslag 1529
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og ikke er fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, eller opdyrket med permanente 
afgrøder, som f.eks. frugtplantager, 
bærbuske, olivenlunde, eller hvis mindre 
end 50 % af landbrugerens agerjord er 
udlagt som græsarealer og/eller grøn 
braklægning og/eller flerårige afgrøder,
skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

Or. en



AM\909517DA.doc 163/190 PE494.483v01-00

DA

Ændringsforslag 1530
Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1531
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder.
Hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden.

Or. en
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Ændringsforslag 1532
James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst to forskellige afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Hovedafgrøden må ikke overstige 
70 % af agerjorden og de to hovedafgrøder 
må ikke overstige 95 % af agerjorden.

Or. en
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Ændringsforslag 1534
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 10 hektar, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Hovedafgrøden må ikke dække 
mere end 85 % af denne agerjord, og de to 
hovedafgrøder tilsammen må ikke dække 
mere end 95 % af denne agerjord.

Or. en

Ændringsforslag 1535
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 10 hektar og ikke er udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), braklagt eller opdyrket 
med afgrøder under vand i en betydelig del 
af året, skal dyrkningen på agerjord bestå 
af omdrift af mindst fire forskellige 
afgrøder eller ligge brak i fire på 
hinanden følgende år. Ingen af disse fire
afgrøder må dække mindre end 10 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 50 % af agerjorden. Toårige 
kløvergræsblandinger kan integreres i 
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omdriften, da de har en positiv 
indvirkning på jordens frugtbarhed og 
produktivitet.

Or. en

Begrundelse

Diversificering kan medvirke til oprettelse af habitatområder for nyttige insekter og bidrage 
til at reducere antallet af skadedyr ved at gøre værtsafgrøderne mindre egnede til at blive 
koloniseret af skadedyr. Diversificering øger den økonomiske stabilitet, idet det mindsker den 
finansialle risiko, stabiliserer bedriftens indkomst og øger udbuddet af landbrugsmetoder. 
For at øge de miljømæssige og socio-økonomiske fordele ved en fornuftig 
afgrødediversificering, må ingen af afgrøderne dække mindre end 10 % af landbrugsarealet, 
og hovedafgrøden må ikke overstige 50 %.

Ændringsforslag 1536
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 10 hektar og ikke er udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), braklagt eller opdyrket 
med afgrøder under vand i en betydelig del 
af året, skal dyrkningen på agerjord bestå 
af omdrift af mindst tre forskellige 
afgrøder eller braklægning i tre på 
hinanden følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 1537
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end fem hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst to forskellige 
afgrøder, og én afgrøde for agerjord 
beliggende over den 62. nordlige 
breddegrad. Ingen af de tre afgrøder må 
dække mindre end 5 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 1538
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord overstiger 
det areal, der svarer til den 
gennemsnitlige størrelse for 
landbrugsbedrifter, som fastsat i bilag VI,
og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året, skal 
dyrkningen på agerjord bestå af mindst to
forskellige afgrøder. Medlemsstaterne skal 
indfase dette krav i forbindelse med 
arealer, der anvendes til dyrkning af 
flerårige afgrøder.

Or. en
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Ændringsforslag 1539
James Nicholson, Robert Sturdy, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord overstiger 
det areal, der svarer til den 
gennemsnitlige størrelse for 
landbrugsbedrifter, som fastsat i bilag VI,
og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt eller 
fuldstændig opdyrket med afgrøder under 
vand i en betydelig del af året, skal 
dyrkningen på agerjord bestå af mindst to
forskellige afgrøder. Ingen af de to
afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 90 % af agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 1540
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 1/3 af den gennemsnitlige 
størrelse for en landbrugsbedrift i den 
pågældende medlemsstat og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Ingen af de tre afgrøder må 
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dække mindre end 5 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden. Denne forpligtelse finder ikke 
anvendelse på landbrugsbedrifter, hvor 
græsarealerne dækker mere end 70 % af 
bedriftens samlede landbrugsareal.

Or. en

Ændringsforslag 1541
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 1/3 af den gennemsnitlige 
størrelse for en landbrugsbedrift i den 
pågældende medlemsstat og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsproduktion
(tilsået eller naturligt forekommende), 
fuldstændig braklagt eller fuldstændig 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Ingen af de tre afgrøder må 
dække mindre end 5 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 70 % af 
agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 1542
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er udlagt til 
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udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), braklagt eller opdyrket 
med afgrøder under vand i en betydelig del 
af året, skal dyrkningen på agerjord bestå 
af omdrift af mindst tre forskellige 
afgrøder. Der skal indgå en bælgfrugt i 
omdriften.

Or. en

Ændringsforslag 1543
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af
omdrift af mindst tre forskellige afgrøder
eller braklægning i tre på hinanden 
følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 1544
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
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udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af 
de tre afgrøder må dække mindre end 5 % 
af agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af
en passende omdrift af afgrøder, der 
omfatter braklagt jord, der er tilpasset de 
lokale klima- og jord- og vandforhold.

Or. en

Ændringsforslag 1545
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med
afgrøder under vand i en betydelig del af
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt, eller hvis mere end 70 % af 
jorden ikke anvendes til dyrkning af
afgrøder, der kan oversvømmes i en 
betydelig del af deres dyrkningscyklus, 
skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder; ved 
afgrøde menes "dyrkbare plantearter".
Ingen af de tre afgrøder må dække mindre 
end 5 % af agerjorden, og hovedafgrøden 
må ikke overstige 70 % af agerjorden.

Or. es

Begrundelse

(Den første sætning vedrører ikke den danske tekst). Det er også nødvendigt at præcisere 
begrebet ”afgrøde”, eftersom det i forbindelse med afgrødediversificering bør forstås som 
”dyrkbare plantearter”.

Ændringsforslag 1547
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 50 % af agerjorden.
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Or. fr

Ændringsforslag 1548
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
a) hvis agerjord udelukkende anvendes til 
produktion af græs eller andet grøntfoder, 
udelukkende er braklagt, udelukkende er 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året eller er udsat for en 
kombination af disse anvendelser, eller
b) hvor mere end 50 % af det 
støtteberettigede landbrugsareal på 
bedriften anvendes til produktion af græs, 
er braklagt eller er udsat for en 
kombination af disse anvendelser
c) hvor landbrugeren udveksler mere end 
50 % af sin samlede agerjord med andre 
landbrugere om året, såfremt 
landbrugeren godtgør, at alle parceller på 
hans agerjord dyrkes med en anden 
afgrøde end den, der blev dyrket det 
foregående kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 1549
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
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- hvor agerjorden udelukkende anvendes 
til dyrkning af græs eller andre 
foderafgrøder, ligger fuldstændig brak, 
anvendes til dyrkning af afgrøder, der står 
under vand en stor del af året, eller en 
kombination af disse, eller
- hvor mere end 50 % af det 
støtteberettigede areal på bedriften er 
dækket af græsarealer, historiske 
græsgange eller permanente afgrøder, 
eller
- som er beliggende nord for den 62. 
breddegrad og visse tilstødende arealer, 
som er påvirket af sammenlignelige 
klimaforhold, som gør det særligt 
vanskeligt at drive landbrug.

Or. en

Ændringsforslag 1550
Sandra Kalniete, Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Roberts Zīle, 
Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas 
Saudargas, Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
- hvor agerjorden udelukkende anvendes 
til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, ligger fuldstændig brak, 
anvendes til dyrkning af afgrøder, der står 
under vand en stor del af året, eller en 
kombination af disse, eller
- hvor agerjorden dækker indtil 50 hektar, 
og hvor over 50 % af det støtteberettigede 
landbrugsareal er dækket af permanente 
afgrøder.

Or. en
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Ændringsforslag 1551
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
a) hvis agerjord udelukkende anvendes til 
produktion af græs eller andet grøntfoder, 
udelukkende er braklagt, udelukkende er 
opdyrket med afgrøder under vand i en 
betydelig del af året eller er udsat for en 
kombination af disse anvendelser, eller
b) hvor mere end 75 % af det 
støtteberettigede landbrugsareal på 
bedriften er dækket af permanente 
græsarealer, anvendes til produktion af 
græs eller andet grøntfoder, er braklagt 
eller er udsat for en kombination af disse 
anvendelser
c) hvor landbrugeren udveksler mere end 
50 % af sin samlede agerjord med andre 
landbrugere om året, såfremt 
landbrugeren godtgør, at alle parceller på 
hans agerjord dyrkes med en anden 
afgrøde end den, der blev dyrket det 
foregående kalenderår.
d) som har specialiseret sig i produktion 
af grønsager, bær, frø og/eller frugt, 
og/eller som dyrker arealer i væksthuse.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag får landbrugeren større fleksibilitet, og der gives mulighed for, at 
de sidste 5 % af forpligtelsen kan dækkes af mere end en afgrøde – specialiseret produktion 
bør undtages herfra.
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Ændringsforslag 1552
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 gælder ikke, hvis:
- bedriften kan fremvise en gunstig 
agronomisk ligevægt for al opdyrket jord, 
eller
- bedriften både beskæftiger sig med 
dyrkning af afgrøder og opdræt og har en 
enhed for dyreproduktion, som supplerer 
værdien af bedriftens afgrøder.
Ved bedrifter, hvor de arealer, der er 
udlagt som midlertidige græsarealer eller 
til dyrkning af bælgfrugter, udgør mindst 
10 % af den dyrkede jord, er der kun krav 
om to forskellige afgrøder.

Or. fr

Ændringsforslag 1553
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
- hvor det areal, der er udlagt som 
græsarealer og/eller specialafgrøder, 
overstiger 70 % af det anvendte 
landbrugsareal
- som kan fremvise en gunstig 
agronomisk ligevægt for al opdyrket jord.  
Ved bedrifter, hvor de arealer, der er 
udlagt som midlertidige græsarealer eller 
til dyrkning af bælgfrugter, udgør mindst 
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10 % af den dyrkede jord, er der kun krav 
om to forskellige afgrøder.

Or. fr

Ændringsforslag 1554
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
- hvor agerjorden udelukkende anvendes 
til dyrkning af græs eller andre 
foderafgrøder, ligger fuldstændig brak, 
anvendes til dyrkning af afgrøder, der står 
under vand en stor del af året, eller en 
kombination af disse, eller
- hvor agerjorden dækker indtil 50 hektar, 
og hvor 80 % af det støtteberettigede 
landbrugsareal er dækket af permanente 
græsningsområder eller permanente 
afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1555
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
- hvor agerjorden udelukkende anvendes 
til dyrkning af græs eller andre 
foderafgrøder, ligger fuldstændig brak, 
anvendes til dyrkning af afgrøder, der står 
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under vand en stor del af året, eller en 
kombination af disse, eller
- hvor agerjorden dækker indtil 50 hektar, 
og hvor 50 % af det støtteberettigede 
landbrugsareal er dækket af permanente 
græsningsområder eller permanente 
afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1556
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
- hvor agerjorden udelukkende anvendes 
til græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende) eller andre foderafgrøder, 
ligger fuldstændig brak, anvendes til 
dyrkning af afgrøder, der står under vand 
en stor del af året, eller en kombination af 
disse, eller
- hvor mere end [75] % af det 
støtteberettigede landbrugsareal på 
bedriften er dækket af permanente 
græsarealer, hvor permanente afgrøder 
anvendes til produktion af græs eller 
andet grøntfoder, er braklagt eller er 
udsat for en kombination af disse 
anvendelser.

Or. en

Ændringsforslag 1557
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Antonio Cancian, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
- hvor agerjorden hovedsageligt anvendes 
til græsproduktion eller andre 
foderafgrøder, hovedsageligt ligger brak, 
anvendes til dyrkning af afgrøder, der står 
under vand en stor del af året, eller en 
kombination af disse, eller
- hvor agerjorden dækker indtil 50 hektar, 
og hvor 80 % af det støtteberettigede 
landbrugsareal er dækket af permanente 
græsningsområder og historiske 
græsgange eller permanente afgrøder.

Or. it

Begrundelse

Der er behov for større fleksibilitet; Ordet "fuldstændigt" er derfor blevet erstattet med 
"hovedsageligt".

Ændringsforslag 1558
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter, hvor agerjorden 
hovedsageligt anvendes til 
græsproduktion eller andre 
foderafgrøder, hovedsageligt ligger brak, 
anvendes til dyrkning af afgrøder, der står 
under vand en stor del af året, eller en 
kombination af disse, eller
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Or. it

Ændringsforslag 1559
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mindre end ti hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsgange eller 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende) eller fuldstændig 
braklagt, eller opdyrket med permanente 
afgrøder, eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjorden bestå 
af en afgrødediversificering med fire 
afgrøder, herunder bælgfrugter på mindst 
5 % af de støtteberettigede hektarer.

Or. en

Ændringsforslag 1560
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter, hvor: mere end 70 % 
af det støtteberettigede landbrugsareal er 
dækket af permanente græsarealer, 
anvendes til produktion af græs eller 
andet grøntfoder, er braklagt eller er 
udsat for en kombination af disse 
anvendelser;

Or. en
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Ændringsforslag 1561
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter, hvor agerjorden 
dækker mere end to tredjedele af 
bedriftens støtteberettigede 
landbrugsareal og er dækket af 
midlertidige eller permanente 
græsningsområder eller permanente 
afgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 1562
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter, hvor landbrugeren 
udveksler mere end 50 % af sin samlede 
agerjord med andre landbrugere om året, 
såfremt landbrugeren godtgør, at alle 
parceller på hans agerjord dyrkes med en 
anden afgrøde end den, der blev dyrket 
det foregående kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 1563
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 i denne artikel skal 
landbrugere, som via et system med en 
årlig udveksling af hektarer med andre 
landbrugere i regionen sikrer 
afgrødediversificering og omdrift af disse 
hektarer, være undtaget fra de specifikke 
krav i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for skræddersyede bestemmelser for at give plads til landbrugere, som er 
specialiseret i eller som ønsker at specialisere sig inden for en enkelt afgrøde, samtidig med 
at der sikres afgrødediversificering og omdrift ved at der udveksles hektarer med tilstødende 
landbrugere/landbrugere i regionen.

Ændringsforslag 1564
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan for at tage 
hensyn til deres landbrugsbedrifters 
struktur justere de 10 hektar, der er anført 
i stk. 1, til den gennemsnitlige 
bedriftsstørrelse, som er fastsat i bilag VI.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at det minimale niveau på 10 hektar kan differentieres alt efter medlemsstatens 
bedriftsstruktur.
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Ændringsforslag 1565
Seán Kelly, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan for at tage 
hensyn til deres landbrugsbedrifters 
struktur justere de 15 hektar, der er anført 
i stk. 1, til 20 % af den gennemsnitlige 
bedriftsstørrelse, som er fastsat i bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 1566
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Artikel 30, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på bedrifter, hvor mere end 65 
% af det støtteberettigede landbrugsareal 
er udlagt som permanente græsarealer.

Or. de

Ændringsforslag 1567
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1, skal landbrugere, der 
har udlagt mindst 70 % af deres 
landbrugsarealer som permanente 
græsarealer, anses for at overholde 
kravene til afgrødediversificering i den i 
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denne artikel anførte betydning.

Or. en

Begrundelse

Landbrugere, som har udlagt en stor del af deres bedrift til permanente græsarealer, bør ikke 
forskelsbehandles, idet de allerede tilvejebringer væsentlige miljøfordele ved at lade store 
områder være permanente græsningsområder, og de bør derfor sikres lettere adgang til 
denne foranstaltning.

Ændringsforslag 1568
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1, finder ikke anvendelse på bedrifter, 
hvor mindst 70 % af agerjorden anvendes 
til græsproduktion.

Or. en

Begrundelse

Landbrugsbedrifter, hvor mindst 70 % af agerjorden hvert år er udlagt til græsareal, skal 
anses for at have opfyldt kravene til afgrødediversificering. I modsat fald vil de have 
overskredet grænsen på 70 % for hovedafgrøden og vil i realiteten blive straffet for at dyrke 
for meget græs.

Ændringsforslag 1569
Robert Dušek

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne forpligtelse finder ikke 
anvendelse på landbrugsbedrifter, hvor 
græsarealerne dækker mere end 70 % af 
bedriftens samlede landbrugsareal.

Or. en

Ændringsforslag 1570
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Pløjet agerjord eller agerjord, der 
dyrkes med permanente afgrøder, eller 
som er braklagt, skal være sikret 
beskyttelse med dækafgrøder.
Støtteberettiget jord må ikke stå uden en 
afgrøde i mere end 4 uger, i særlige 
tilfælde 8 uger.

Or. en

Ændringsforslag 1571
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1, skal landbrugere, der 
dyrker sædskifteafgrøder, som ikke 
henhører under kornsektoren, på mindst 
25 % og op til 70 % af deres agerjord, 
anses for at overholde kravene til 
afgrødediversificering i den i denne 
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artikel anførte betydning.
I denne artikel forstås ved 
"sædskifteafgrøde" en af følgende:
olieholdige frø eller olieholdige frugter, 
proteinafgrøder, hør, hamp, grøntsager, 
græs og braklægning.

Or. en

Begrundelse

Landbrugere, som allerede dyrker sædskifteafgrøder, der anses for at gavne miljøet (idet de 
bruger mindre vand, færre gødningsstoffer osv.), bør ikke forskelsbehandles, og de bør derfor 
sikres lettere adgang til denne foranstaltning.

Ændringsforslag 1572
Riikka Manner, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1, skal dyrkningen på 
agerjord i områder, hvor vækstperioden er 
mindre end 180 dage, bestå af mindst to 
forskellige afgrøder.

Or. en

Begrundelse

Kravet om tre afgrøder er særlig vanskelig at gennemføre i områder med en kort 
vækstperiode, og derfor bør to afgrøder være tilstrækkelig i disse områder. Den korte 
vækstperiode og gennemsnitlige lave temperatur begrænser i høj grad udvalget af afgrøder, 
der reelt kan dyrkes i sådanne områder.

Ændringsforslag 1573
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
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Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der skal anvendes omdrift på hvert 
enkelt jordstykke med undtagelse af 
jordstykker med permanente græsarealer 
eller permanente græsningsarealer og 
flerårige planter.

Or. fr

Ændringsforslag 1574
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 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I denne artikel forstås ved "afgrøde" 
en afgrøde af en af de slægter, der er 
defineret i den botaniske klassifikation af 
afgrøder, eller en afgrøde af en af 
sorterne i Brassicaceae-, Solonaceae- og 
Cucurbitaceae-familien, samt braklagt 
jord. Efterårs-/vinterafgrøder og forårs-
/sommerafgrøder betragtes dog som 
forskellige afgrøder, også selv om de 
tilhører samme slægt.

Or. it

Begrundelse

En definition af termen "afgrøde" med udgangspunkt i botanisk slægt (med få undtagelser for 
gartnerisektoren osv.) er at foretrække, da den giver større fleksibilitet end en lukket liste i 
basisretsakten.
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Ændringsforslag 1575
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I denne artikel forstås ved "afgrøde" 
en plante af en af de forskellige slægter, 
der er defineret i den botaniske 
klassifikation af afgrøder, eller en afgrøde 
eller plante af en af sorterne i 
Brassicaceae-, Solonaceae-, 
Cucurbitaceae-, Gramineae- eller 
Legomionseae-familien, samt braklagt 
jord og efterafgrøder. Vinterafgrøder og 
forårsafgrøder betragtes dog som 
forskellige afgrøder, også selv om de 
tilhører samme slægt.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at denne forordning indeholder en mere præcis definition af en ”afgrøde”. 
Efterafgrøder bør også medregnes som en afgrøde, da de har stor værdi for miljøet. Det er 
også vigtigt at skelne mellem forskellige græsarter og bælgplanter til produktion af såsæd.

Ændringsforslag 1576
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I denne artikel forstås ved "afgrøde" 
en plante af en af de forskellige slægter, 
der er defineret i den botaniske 
klassifikation af afgrøder, eller en afgrøde 
eller plante af en af sorterne i 
Brassicaceae-, Solonaceae- eller 
Cucurbitaceaefamilien, samt braklagt 
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jord. Vinterafgrøder og forårsafgrøder 
betragtes dog som forskellige afgrøder, 
også selv om de tilhører samme slægt.

Or. en

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

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I denne artikel forstås ved "afgrøde" 
enhver sort, der er klassificeret som en 
plante i henhold til den botaniske 
klassifikation, samt braklagt jord.

Or. es

Begrundelse

Braklagt jord skal på grund af sine gavnlige virkninger for miljøet og landbruget betragtes 
som en afgrøde, for så vidt angår diversificering.

Ændringsforslag 1578
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I denne artikel forstås ved ”afgrøde” 
en plante af en af de forskellige slægter, 
der er defineret i den botaniske 
klassifikation af afgrøder og braklagt 
jord, udtaget jord og midlertidige 
græsarealer.
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Or. en

Ændringsforslag 1579
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I denne artikel betyder "afgrøde" 
samtlige planter, der er anført i Bilag Va.

Or. en

Ændringsforslag 1580
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I denne artikel betyder "afgrøde" 
samtlige planter, der er anført i Bilag Va.

Or. en


