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Ændringsforslag 1581
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1582
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. For at sikre at de forpligtelser, der 
henvises til i foranstaltningen 
"afgrødediversificering", anvendes på en 
forholdsmæssig og ikke-diskriminerende 
måde og fører til øget miljøbeskyttelse, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at tilføje andre typer af 
afgrøder til dem, der er fastsat i denne 
artikels stk. 1b, og på at fastsætte
bestemmelser om anvendelse af en nøjagtig 
beregning af andele for forskellige 
afgrøder.

Or. en
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Ændringsforslag 1583
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 55 om fastsættelse af definitionen af 
"afgrøde" og bestemmelser om anvendelse
af en nøjagtig beregning af andele for 
forskellige afgrøder under hensyntagen til, 
at braklagt jord skal behandles som en 
afgrøde med henblik på diversificering og 
på bedre at kunne identificere de typer af 
miljømæssige fokusområder, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1, samt på 
at tilføje og identificere andre typer af 
miljømæssige fokusområder, som kan 
tages i betragtning i forbindelse med 
opfyldelsen af den i stk. 1 fastsatte 
procentsats.

Or. es

Begrundelse

Det anses for hensigtsmæssigt at medtage listen over afgrøder i bilaget. Braklagt jord bør 
imidlertid behandles som en afgrøde.

Ændringsforslag 1584
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til
artikel 55 om fastsættelse af definitionen af 
"afgrøde" og bestemmelser om anvendelse 

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af definitionen af "afgrøde" og 
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af en nøjagtig beregning af andele for 
forskellige afgrøder.

bestemmelser om anvendelse af en nøjagtig 
beregning af andele for forskellige afgrøder 
under hensyntagen til, at braklagt jord 
skal behandles som en afgrøde med 
henblik på diversificering og på bedre at 
kunne identificere de typer af 
miljømæssige fokusområder, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1, samt på 
at tilføje og identificere andre typer af 
miljømæssige fokusområder, som kan 
tages i betragtning i forbindelse med 
opfyldelsen af den i stk. 1 fastsatte 
procentsats.

Or. es

Ændringsforslag 1585
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 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 for at 
tilføje andre afgrøder til dem, der er 
omhandlet i stk. 1b, og til at fastsætte
bestemmelser om anvendelse af en nøjagtig 
beregning af andele for forskellige afgrøder

Or. it

Ændringsforslag 1586
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af definitionen af "afgrøde" og 
"agronomisk balance" og bestemmelser 
om anvendelse af en nøjagtig beregning af 
andele for forskellige afgrøder.

Or. fr

Ændringsforslag 1587
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af definitionen af "afgrøde".

Or. en

Ændringsforslag 1588
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Når agerjorden dyrkes sammen med 
anden agerjord ejet af en anden person 
under en blokdyrkningsordning, finder 
kravene i stk. 1 anvendelse på samme 
måde, som hvis al agerjorden under 
denne ordning udgjorde ét stykke agerjord 
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under en enkelt landbrugers kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 1589
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Medlemsstaterne kan fritage 
landbrugere fra deres forpligtelser i 
henhold til dette stykke, hvis de grundet 
dårligt vejrlig eller andre naturkatastrofer 
ikke er i stand til at overholde dem.

Or. en

Ændringsforslag 1590
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Permanente græsarealer

1. Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").
Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
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[…] (HZR).
2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. en

Ændringsforslag 1591
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Permanente græsarealer

1. Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").
Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
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2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).
2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. de

Begrundelse

For at kunne opnå miljømæssige fordele er der brug for en tilgang, som er differentieret efter 
regioner og foranstaltninger – ikke en generel udtagning af landbrugsjord. Ligeledes bør 
miljøforanstaltninger inden for landbruget koncentreres om den 2. søjle. I henhold til denne 
artikel ville landbrugenes konkurrenceevne og det afgørende bidrag, de kan yde til at 
modvirke verdensomspændende fødevaremangel, blive reduceret betydeligt. Regioner med 
faldende kvægbestande mangler alternative anvendelsesmuligheder for græsarealer.

Ændringsforslag 1592
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Permanente græsarealer

1. Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
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der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").
Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).
2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. es

Ændringsforslag 1593
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Permanente græsarealer
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1. Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").
Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).
2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. en

Ændringsforslag 1594
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsningsarealer

Or. en

Ændringsforslag 1595
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsningsarealer

Or. en

Ændringsforslag 1596
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsarealer og 
græsningsarealer

Or. en

Ændringsforslag 1597
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsarealer og 
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græsningsarealer og permanente afgrøder 

Or. en

Ændringsforslag 1598
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsarealer og 
græsningsarealer

Or. fr

Ændringsforslag 1599
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsarealer og 
græsningsarealer

Or. it

Ændringsforslag 1600
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Græsningsarealer og permanente 
græsarealer

Or. it
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Ændringsforslag 1601
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Midlertidige og permanente græsarealer

Or. en

Ændringsforslag 1602
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter,
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1603
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 

Hvis landbrugsarealet, bortset fra arealer, 
der er udlagt som permanente 
græsarealer, dækker mere end 15 hektar, 
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ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

skal landbrugere sikre, at mindst 3 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, er miljømæssigt 
fokusområde, som f.eks. braklagte 
arealer, arealer med permanente 
afgrøder, terrasser, landskabstræk, såsom 
hække eller stengærder, bræmmer, 
arealer med afgrøder, der står under vand 
i en væsentlig del af dyrkningscyklussen, 
arealer med jordforbedrende afgrøder, 
som f.eks. bælgfrugter, og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. it

Ændringsforslag 1604
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Medlemsstaterne sikrer, at det samlede 
areal af permanente græsarealer 
opretholdes på medlemsstatsplan og 
regionalt plan.

Or. en

Begrundelse

For at undgå problemer med bureaukrati og kontrol er det bedre at betragte mængden af 
permanente græsarealer på medlemsstatsplan i stedet for på den enkelte bedrift.

Ændringsforslag 1605
Petri Sarvamaa, Liisa Jaakonsaari
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Medlemsstaterne sikrer, at det samlede
areal af midlertidige eller permanente 
græsarealer opretholdes på 
medlemsstatsplan og regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1606
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Medlemsstaterne sikrer, at 
landbrugsarealer, der var permanente 
græsarealer for ansøgningsåret 2014, 
forbliver permanente græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente Medlemsstaterne tager skridt til at 
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græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

bibeholde forholdet mellem det areal, der 
er udlagt som permanente græsarealer og 
græsningsarealer, og det samlede 
landbrugsareal. Denne forpligtelse gælder 
på nationalt eller regionalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 1608
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Herbert Dorfmann, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Medlemsstaterne sikrer, at forholdet 
mellem den jord, der er udlagt som 
permanente græsarealer, og det samlede 
landbrugsareal bevares inden for 
bestemte grænser. Denne forpligtelse 
gælder på nationalt eller regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1609
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 

Medlemsstaterne sikrer, at forholdet 
mellem den jord, der er udlagt som 
permanente græsarealer, og det samlede 
landbrugsareal bibeholdes inden for 
bestemte grænser. Denne forpligtelse 
gælder på nationalt eller regionalt plan.



PE494.487v01-00 18/170 AM\909521DA.doc

DA

det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Or. en

Begrundelse

Det er alt for restriktivt at anvende kravet om at bevare permanente græsarealer på den 
enkelte bedrift. Det foreslås derfor, at det anvendes på nationalt eller regionalt plan.

Ændringsforslag 1610
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Medlemsstaterne sørger for bibeholdelse 
af forholdet mellem permanente 
græsarealer og det samlede 
landbrugsareal. Denne forpligtelse gælder 
på nationalt eller regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 1611
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er særligt værdifulde for miljøet, 
klimaet eller biodiversiteten. I dette stykke 
forstås ved "permanente græsarealer"
arealer, som defineret i artikel 4, stk. 1, 
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det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

litra h), der hverken er indgået i 
bedriftens omdrift eller er blevet pløjet i ti 
år eller længere.

Or. en

Begrundelse

Det er kun de mest biologisk mangfoldige græsningsarealer, som bør beskyttes af 
miljøkomponenten.

Ændringsforslag 1612
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer de områder af deres 
bedrifter, der er anmeldt som permanente 
græsarealer i den ansøgning, der indgives 
årligt, i god landbrugs- og miljømæssig 
stand.

Or. es

Begrundelse

Det er underforstået, at miljøforpligtelsen for permanente græsningsarealer skal opfyldes på 
individuelt plan ved at holde sådanne arealer i god stand. Begrebet "vedligeholdelse" skal 
derfor opfattes som en tidsrelateret proces. Landbrugeren vil således kunne leve op til 
miljøforpligtelsen gennem de permanente græsningsarealer, der angives årligt, og for hvilke 
forpligtelsen til at holde dem i god stand er overholdt.

Ændringsforslag 1613
James Nicholson, Anthea McIntyre, Robert Sturdy, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer de delvis naturlige 
og uopdyrkede områder, som findes på
deres bedrifter og er anmeldt som sådanne i 
den ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som delvis naturlige og uopdyrkede 
områder").

Or. en

Ændringsforslag 1614
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer de delvis naturlige 
og uopdyrkede områder, som findes på
deres bedrifter og er anmeldt som sådanne i 
den ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som delvis naturlige og uopdyrkede 
områder").

Or. en

Ændringsforslag 1615
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente Medlemsstaterne bevarer som permanente 
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græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

græsarealer et antal hektar svarende til de 
områder, der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Or. en

Ændringsforslag 1616
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsningsarealer de områder af deres 
bedrifter, der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2011 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsningsarealer").

Or. en

Ændringsforslag 1617
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer og græsningsarealer de 
områder af deres bedrifter, der er anmeldt 
som sådanne i den ansøgning, der er 
indgivet i henhold til artikel 74, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XXX (HZR) for 
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følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

ansøgningsåret 2014 (i det følgende 
benævnt "referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer og 
græsningsarealer").

Or. fr

Ændringsforslag 1618
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer og græsningsarealer de 
områder af deres bedrifter, der er anmeldt 
som sådanne i den ansøgning, der er 
indgivet i henhold til artikel 74, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XXX (HZR) for 
ansøgningsåret 2014 (i det følgende 
benævnt "referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer og 
græsningsarealer").

Or. it

Ændringsforslag 1619
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsningsarealer de områder af deres 
bedrifter, der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsningsarealer").
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Or. en

Ændringsforslag 1620
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

1. Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer og græsningsarealer de 
områder af deres bedrifter, der er anmeldt 
som sådanne i den ansøgning, der er 
indgivet i henhold til artikel 74, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. XXX (HZR) for 
ansøgningsåret 2014 (i det følgende 
benævnt "referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer og 
græsningsarealer").

Or. it

Ændringsforslag 1621
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer eller historiske 
græsningsarealer de områder af deres 
bedrifter, der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer"). Med dette 
for øje skal de pålægges at dokumentere, 
at der forefindes kvæg svarende til en 
belægningsgrad på ét stk. kvæg per hektar 
støtteberettiget græsareal eller, hvis der 
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ikke forefindes dyr, at der foretages 
vedligeholdelsesaktiviteter, såsom 
græsslåning og rydning.

Or. es

Begrundelse

Vi finder det nødvendigt at påvise en forbindelse mellem græsarealet og landbrugs- og 
dyreholdsaktiviteter eller, hvor det er relevant, kravet om, at der udføres visse 
landbrugspraksisser for at undgå, at arealet nedbrydes eller overlades til sig selv.

Ændringsforslag 1622
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 
artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer"). 
Permanente græsarealer, der er blevet 
omlagt til landbrugsarealer mellem 2011 
og 2014, skal sås om, hvis dette er 
påkrævet af miljømæssige grunde.

Or. en

Ændringsforslag 1623
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De medlemsstater, der blev medlem af EU 
før 2004, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsningsarealer på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 
2003, forbliver permanente 
græsningsarealer.
De nye medlemsstater, der blev medlem af 
EU i 2004, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsningsarealer den 1. maj 
2004, forbliver permanente 
græsningsarealer.
Bulgarien og Rumænien sikrer, at 
arealer, der var permanente 
græsningsarealer den 1. januar 2007, 
forbliver permanente græsningsarealer.
Medlemsstaterne sikrer, at den andel, der 
er omhandlet i første stykke (i det 
følgende benævnt referenceindekset) ikke 
er blevet reduceret med mere end 10 % til 
ugunst for permanente græsningsarealer i 
forhold til det pågældende referenceår, jf. 
foregående stykke.
Bestemmelserne i dette stykke finder ikke 
anvendelse på permanente græsarealer, 
der skal tilplantes med skov, hvis 
skovrejsningen er forenelig med miljøet, 
og med udelukkelse af beplantning med 
juletræer og hurtigt voksende arter i kort 
omdrift.

Or. en

Ændringsforslag 1624
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
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landbrugsarealer, der var permanente 
græsarealer for ansøgningsåret 2014, 
forbliver permanente græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1625
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 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for bibeholdelse 
af forholdet mellem de arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, og 
det samlede landbrugsareal. Denne 
forpligtelse gælder på nationalt eller 
regionalt plan. Referenceforholdet 
fastsættes som forholdet mellem de 
arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, og det samlede 
landbrugsareal, som oplyses af 
landbrugerne i 2014.

Or. en

Ændringsforslag 1626
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sørger for bibeholdelse 
af forholdet mellem de arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, og 
det samlede landbrugsareal. Denne 
forpligtelse gælder på nationalt eller 
regionalt plan. Referenceforholdet 
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fastsættes som forholdet mellem de 
arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, og det samlede 
landbrugsareal, som oplyses af
landbrugerne i 2014.

Or. en

Ændringsforslag 1627
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne har lov at forny deres 
permanente græsarealer. I dette stykke 
forstås ved "permanente græsarealer" 
arealer, som defineret i artikel 4, stk. 1, 
litra h), der har været uden for bedriftens 
omdrift i ti år eller længere.

Or. en

Begrundelse

Fornyelse af permanente græsarealer gennem opdyrkning er en vigtig foranstaltning for 
landbrugere med henblik på at øge produktiviteten og kvaliteten af deres græsafgrøder, der 
anvendes som grøntfoder af høj kvalitet til får, kød- og malkekvæg. Det spiller også en vigtig 
rolle for afbødning af klimaændringer ved at forbedre jordens kvalitet.

Ændringsforslag 1628
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 

udgår
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2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

Or. en

Begrundelse

For at undgå problemer med bureaukrati og overvågning er det bedre at betragte mængden 
af permanente græsarealer på medlemsstatsniveau i stedet for på den enkelte bedrift.

Ændringsforslag 1629
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1630
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

udgår

Or. en



AM\909521DA.doc 29/170 PE494.487v01-00

DA

Ændringsforslag 1631
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

udgår

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen vedrørende permanente græsarealer bør fastholdes på nationalt plan som i det 
nuværende system, der, såfremt referencearealet falder til under den krævede grænseværdi på 
10 %, pålægger landbrugerne at genomdanne landbrugsarealer på permanente 
græsningsarealer.

Ændringsforslag 1632
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er kun de mest biologisk mangfoldige græsningsarealer, som bør beskyttes af 
miljøkomponenten.

Ændringsforslag 1633
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1634
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

Referencearealer udlagt som permanente 
græsningsarealer øges, hvis landbrugeren 
er forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsningsarealer i 2014 
og/eller i 2015, jf. artikel 93 i forordning 
(EU) nr. […] (HZR).

Or. en
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Ændringsforslag 1635
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer eller græsningsarealer øges, 
hvis landbrugeren er forpligtet til at 
omlægge arealer til permanente 
græsarealer eller græsningsarealer i 2014 
og/eller i 2015, jf. artikel 93 i forordning 
(EU) nr. […] (HZR).

Or. fr

Ændringsforslag 1636
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr.
[…] (HZR).

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer øges, 
hvis landbrugeren er forpligtet til at 
omlægge arealer til permanente 
græsarealer og græsningsarealer i 2014 
og/eller i 2015, jf. artikel 93 i forordning 
(EU) nr. […] (HZR).

Or. it

Ændringsforslag 1637
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr. 
[…] (HZR).

Referencearealer udlagt som 
græsningsarealer og permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
græsningsarealer og permanente 
græsarealer i 2014 og/eller i 2015, jf. 
artikel 93 i forordning (EU) nr. […] 
(HZR).

Or. it

Ændringsforslag 1638
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer øges, hvis landbrugeren er 
forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsarealer i 2014 og/eller i 
2015, jf. artikel 93 i forordning (EU) nr.
[…] (HZR).

Referencearealer udlagt som permanente 
græsningsarealer øges, hvis landbrugeren 
er forpligtet til at omlægge arealer til 
permanente græsningsarealer i 2014 
og/eller i 2015, jf. artikel 93 i forordning 
(EU) nr. […] (HZR).

Or. en

Ændringsforslag 1639
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere har lov at forny deres 
permanente græsarealer gennem 
opdyrkning. I dette stykke forstås ved 
"permanente græsarealer" arealer, som 
defineret i artikel 4, stk. 1, litra h), der har 
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været uden for bedriftens omdrift i ti år 
eller længere.

Or. en

Ændringsforslag 1640
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Landbrugere, der dyrker permanente 
afgrøder såsom olivenlunde, vinmarker 
eller frugtplantager, bortset fra 
permanente dry farming-afgrøder, 
anvender særlige dyrkningsmetoder, som 
giver minimal forstyrrelse af jordbunden 
og af jordoverfladens plantedække.

Or. pt

Ændringsforslag 1641
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1642
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1643
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Medlemsstaterne sikrer, at andelen i 
denne artikel ikke falder til ugunst for 
permanente græsarealer med mere end 
10 % i forhold til andelen i det 
pågældende referenceår.

Or. en

Ændringsforslag 1644
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 

2. Medlemsstaterne sikrer, at andelen i 
denne artikel ikke falder til ugunst for 
permanente græsarealer med mere end 
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anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

10 % i forhold til andelen i det 
pågældende referenceår.

Or. en

Ændringsforslag 1645
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Medlemsstaterne sikrer, at andelen i 
artikel 1 ikke falder til ugunst for 
permanente græsarealer og 
græsningsarealer med mere end 10 % 
sammenlignet med andelen i de tidligere 
år, jf. stk. 3a (i det følgende benævnt 
"referenceforholdet").

Or. fr

Ændringsforslag 1646
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 8 % af 
referencearealer udlagt som delvis 
naturlige og uopdyrkede områder
Grænsen finder ikke anvendelse ved force 
majeure eller særlige omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1647
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke sker 
nogen reduktion af arealer udlagt som 
permanente græsarealer i forhold til de 
grænser, som de skal bibeholde på 
nationalt plan. De sikrer endvidere, at 
arealer, der klassificeres som permanente 
græsarealer på datoen for ansøgningerne 
om arealstøtte for 2011, bevares som 
permanente græsarealer.

Or. es

Begrundelse

Vi forslår, at bibeholdelsen af græsarealer indføres som begreb på nationalt plan. Hver 
medlemsstat sikrer ved hjælp af tilsvarende bestemmelser, at der ikke sker nogen kvantitativ 
reduktion i den mængde af permanente græsarealer, som den som stat er forpligtet til at 
bevare. 

Ændringsforslag 1648
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, medmindre der er 
biodiversitets- og 
vandbeskyttelsesrelaterede grunde, som 
går imod en sådan omlægning. Sådanne 
eksempler indbefatter omlægning af 
oversvømmede områder, kulstofrig jord, 
beskyttede områder samt jorder, der er 
værdifulde eller følsomme med hensyn til 
beskyttelse af vand og biodiversitet. En 
omlægning kan først gennemføres efter 
fremsendelse af en miljøvenlig 
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landbrugsplan eller en indhentet skriftlig 
tilladelse. Grænsen finder ikke anvendelse 
ved force majeure eller særlige 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1649
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse for permanente græsarealer, 
der skal tilplantes med skov, hvis 
skovrejsningen er forenelig med miljøet, 
og med udelukkelse af beplantning med 
juletræer og hurtigt voksende arter i kort 
omdrift eller i tilfælde af force majeure 
eller særlige omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

Skovrejsning på permanente græsarealer, som er miljøvenlig, bør ikke forhindres af kravet 
om at bevare permanente græsarealer.

Ændringsforslag 1650
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
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græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

græsningsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse ved force majeure.

Or. en

Ændringsforslag 1651
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer. Grænsen 
finder ikke anvendelse ved force majeure 
eller særlige omstændigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 1652
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer. Grænsen 
finder ikke anvendelse ved force majeure 
eller særlige omstændigheder.

Or. it

Ændringsforslag 1653
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer. Grænsen 
finder ikke anvendelse ved force majeure 
eller særlige omstændigheder.

Or. it

Ændringsforslag 1654
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsningsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse ved force majeure eller særlige 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1655
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Medlemsstater må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse ved force majeure eller særlige 
omstændigheder.

Or. en



PE494.487v01-00 40/170 AM\909521DA.doc

DA

Ændringsforslag 1656
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer. Grænsen finder ikke 
anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

2. Landbrugere må højst omlægge 5 % af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer som fastsat i stk. 1. Grænsen 
finder ikke anvendelse ved force majeure 
eller særlige omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 1657
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere har lov at overdrage 
referencearealet udlagt som permanente 
græsarealer, både inden for bedriften og 
mellem landbrugere uden overdragelse af 
jord.
Referencearealerne udlagt som 
permanente græsarealer formindskes, når 
et område ændrer sig, så det ikke længere 
svarer til definitionen af et permanent 
græsareal, og bliver til et mere naturligt 
område med større biodiversitet.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at miljøkomponenten ikke forhindrer områder i at ændre sig til mere 
naturlige områder, hvilket er endnu bedre for miljøet og naturen end permanente 
græsningsarealer. Desuden bør permanente græsningsarealer ligge, hvor de har størst 
miljømæssig effekt, og landbrugerne har behov for fleksibilitet til at råde over deres jorder.
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Ændringsforslag 1658
Peter Jahr, Albert Deß, Christa Klaß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Landbrugere med permanente 
græsarealer, hvis jord kræver strukturelle 
omlægninger, kan foretage sådanne 
omlægninger med henblik på
a) nytilsåning eller
b) tilsåning af et andet område på 
bedriften.

Or. de

Ændringsforslag 1659
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. I regioner, hvor arealer udlagt som 
permanente græsarealer ikke formindskes 
med mere end 5 % sammenlignet med 
2014, anses kravet i stk. 1 for at være 
opfyldt af alle landbrugere i den 
pågældende region.

Or. en

Begrundelse

Permanente græsarealer bør kontrolleres på regionalt plan, og kun hvis de på dette plan 
formindskes med mere end 5 %, bør der indføres kontroller på den enkelte bedrift. Kontroller 
af permanente græsarealer på den enkelte bedrift er administrativt besværlige, og der er 
meget lidt at vinde ved dem, hvis det samlede regionale areal, der er udlagt som permanente 
græsarealer, forbliver stabilt.
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Ændringsforslag 1660
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Landbrugere må anvende deres 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer til skovrejsning eller lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 1661
James Nicholson, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1662
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1663
George Lyon, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer,
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

Or. en
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Begrundelse

Fornyelse af permanente græsarealer er meget specifikt for den nationale eller regionale 
kontekst og bør derfor forblive under medlemsstatens ansvar.

Ændringsforslag 1664
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

Or. en

Ændringsforslag 1665
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Elisabeth Jeggle, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
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fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte grænse i 
henhold til stk. 1 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

Or. en

Ændringsforslag 1666
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte grænse i 
henhold til stk. 1 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

Or. en

Ændringsforslag 1667
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 31 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord. Med henblik på stk. 2 tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 55om fastsættelse af 
bestemmelser om bibeholdelse af 
permanente græsarealer, navnlig for at 
sikre, at der træffes foranstaltninger til at 
bevare andelen, inklusive individuelle 
forpligtelser, der skal overholdes, som for 
eksempel forpligtelsen til at omdanne 
områder til permanente græsarealer, når 
det fastslås, at andelen af arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer er 
faldende.

Or. en

Ændringsforslag 1668
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
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fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord. Med henblik på stk. 2 tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 55 om fastsættelse af 
bestemmelser om bibeholdelse af 
permanente græsarealer, navnlig for at 
sikre, at der træffes foranstaltninger til at 
bevare andelen, inklusive individuelle 
forpligtelser, der skal overholdes, som for 
eksempel forpligtelsen til at omdanne 
områder til permanente græsarealer, når 
det fastslås, at andelen af arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer er 
faldende.

Or. en

Ændringsforslag 1669
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

3. Den andel, der er omhandlet i stk. 1, 
skal fastsættes hvert år på grundlag af de 
arealer, der er oplyst af landbrugerne for 
det pågældende år.

Or. fr
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Ændringsforslag 1670
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med
regler vedrørende bibeholdelse af 
permanente græsarealer for at sikre, at 
landbrugerne i de lande, hvor den 
nationale overvågning af arealer udlagt 
som permanente græsarealer har vist, at 
andelen af jord udlagt som permanente 
græsarealer er faldende, træffer 
foranstaltninger til at bevare arealer, der 
er udpeget som permanente græsarealer, 
herunder individuelle krav, der skal 
opfyldes, såsom kravet om at omlægge 
arealer til permanente græsarealer.

Or. es

Begrundelse

Foranstaltninger, der skal indføres af landbrugere, når det nationale niveau for permanente 
græsarealer falder til mindre end den fastsatte grænse.

Ændringsforslag 1671
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
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fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som
permanente græsarealer, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer, omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer ved 
overdragelse af jord.

fastsættelse af regler vedrørende 
bibeholdelse af permanente græsarealer, 
navnlig for at sikre, at der træffes 
foranstaltninger til at bibeholde andelen 
af permanente græsarealer, herunder 
individuelle krav, der skal opfyldes, såsom
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis andelen af arealer udlagt 
som permanente græsarealer falder.

Or. en

Ændringsforslag 1672
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1,
fornyelse af permanente græsarealer,
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af arealer udlagt som permanente 
græsarealer, fornyelse af permanente 
græsarealer og omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1673
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1,
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af arealer udlagt som midlertidige eller 
permanente græsarealer, fornyelse af 
midlertidige eller permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til midlertidige eller 
permanente græsarealer.

Or. en

Ændringsforslag 1674
Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer, jf. andet 
afsnit i stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer og græsningsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer og græsningsarealer, hvis den 
tilladte reduktion i henhold til stk. 2 
overskrides, samt ændring af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. fr
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Ændringsforslag 1675
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsningsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsningsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsningsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsningsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. en

Ændringsforslag 1676
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsningsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsningsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsningsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som permanente græsningsarealer ved 
overdragelse af jord.
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Or. en

Ændringsforslag 1677
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer, jf. andet 
afsnit i stk. 1, fornyelse af permanente 
græsarealer og græsningsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer og græsningsarealer, hvis den 
tilladte reduktion i henhold til stk. 2 
overskrides, samt ændring af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsningsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. it

Ændringsforslag 1678
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer, 
omlægning af agerjord til permanente 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som 
græsningsarealer og permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af græsningsarealer og



AM\909521DA.doc 53/170 PE494.487v01-00

DA

græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

permanente græsarealer, omlægning af 
agerjord til græsningsarealer og
permanente græsarealer, hvis den tilladte 
reduktion i henhold til stk. 2 overskrides, 
samt ændring af referencearealer udlagt 
som græsningsarealer og græsarealer ved 
overdragelse af jord.

Or. it

Ændringsforslag 1679
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
fornyelse af permanente græsarealer,
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler vedrørende udvidelse 
af referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer, jf. andet afsnit i stk. 1, 
omlægning af agerjord til permanente 
græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord. Medlemsstaterne kan fastsætte 
basislinjen for beskyttelse af permanente 
græsarealer på grundlag af mængden af 
organisk stof i deres jorder.

Or. en

Ændringsforslag 1680
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Referenceforholdet fastlægges som 
følger:
a) de arealer, der er udlagt som 
permanente græsarealer og 
græsningsarealer, skal være de arealer, 
om hvilke landmændene har oplyst, at de 
anvendtes til dette formål i 2011
b) det samlede landbrugsareal, som 
oplystes af landbrugerne i 2010.

Or. fr

Ændringsforslag 1681
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Permanente afgrøder

Med forbehold af rutinemæssige 
investeringer og behov for udskiftning af 
udstyr sikrer landbrugerne, at de 
permanente afgrøder på deres bedrifter 
bibeholdes.

Or. it

Ændringsforslag 1682
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
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Permanente afgrøder
1. Landbrugere med permanente afgrøder 
som defineret i artikel 4, litra g), anvender 
særlige dyrkningsmetoder, som fastsættes 
af medlemsstaterne.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende opstilling af kriterierne for 
fastsættelse af de særlige 
dyrkningsmetoder, jf. stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 1683
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Den samlede andel af permanente 
græsarealer og græsningsarealer

1. Såfremt det fastslås, at andelen i artikel 
31, stk. 1, er faldende, kræver den 
pågældende medlemsstat, at landbrugerne 
ikke omlægger permanente græsarealer 
og græsningsarealer til anden anvendelse 
uden forudgående godkendelse.
2. Såfremt det fastslås, at kravet i artikel 
31, stk. 2, ikke kan opfyldes, skal den 
pågældende medlemsstat ud over de 
foranstaltninger, der i medfør af stk. 1 
skal træffes på nationalt og regionalt 
plan, kræve, at landbrugere, der besidder 
arealer, som har været udlagt som 
permanente græsarealer og 
græsningsarealer, men siden er omlagt til 
anden anvendelse, igen omlægger dem til 
permanente græsarealer og 
græsningsarealer.
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Or. fr

Ændringsforslag 1684
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 31 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31b
Periodisk oppløjning af græsarealer

Landbrugere må oppløje jordstykker 
udlagt som permanente græsarealer og 
græsningsarealer med henblik på at tilså 
dem igen i overensstemmelse med 
traditionelle praksisser og rytmer.

Or. fr

Ændringsforslag 1685
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Miljømæssigt fokusområde
1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, 
som miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
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typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Foranstaltningerne vedrørende diversificering og miljømæssige fokusområder forenes i 
overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 29.

Ændringsforslag 1686
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Miljømæssigt fokusområde
1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % 
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, 
som miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Miljøkomponenten bør være under søjle 2 i den fælles landbrugspolitik og ikke udgøre en del 
af de direkte betalinger.

Ændringsforslag 1687
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Miljømæssigt fokusområde
1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % 
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, 
som miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. de

Begrundelse

For at kunne opnå miljømæssige fordele, er der brug for en tilgang, som er differentieret efter 
regioner og foranstaltninger – ikke en generel udtagning af landbrugsjord. Ligeledes bør 
miljøforanstaltninger inden for landbruget koncentreres om den 2. søjle. I henhold til denne 
artikel ville landbrugenes konkurrenceevne og det afgørende bidrag, de kan yde til at 
modvirke verdensomspændende fødevaremangel, blive reduceret betydeligt. Regioner med 
faldende kvægbestande mangler alternative anvendelsesmuligheder for græsarealer.
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Ændringsforslag 1688
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Miljømæssigt fokusområde
1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % 
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, 
som miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Miljøkomponenten bør være under søjle 2 i den fælles landbrugspolitik og ikke udgøre en del 
af de direkte betalinger.

Ændringsforslag 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 32
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår
Miljømæssigt fokusområde
1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % 
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, 
som miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. es

Ændringsforslag 1690
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljømæssigt fokusområde Miljømæssig infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 1691
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % 
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, 
som miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1692
James Nicholson, Julie Girling, Robert Sturdy, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 2 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer og 
delvis naturlige og uopdyrkede områder, 
udgør miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii). Disse områder kan udgøre dele af 
bedriften, der anses for ikke-
støtteberettigede, for så vidt angår artikel 
25, stk. 2, forudsat at disse områder 
udpeges i støtteansøgningen og bidrager 
til opnåelsen af miljømæssige eller 
fordelagtige mål.

Or. en
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Ændringsforslag 1693
James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 2 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 1694
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 2 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. de

Ændringsforslag 1695
Alfreds Rubiks

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

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 2,5 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk 
– såsom hegn eller stengærder –, 
bræmmer, kvælstofbindende afgrøder og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii), samt afgrøder, der bidrager 
til CO2-opsamling og -lagring.

Or. lv

Ændringsforslag 1696
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar skal landbrugere sikre, at mindst 
3 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer og historiske græsgange og 
områder med permanente afgrøder, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk,
såsom hække og stengærder, bræmmer, 
arealer, der er beplantet med 
kvælstofbindende afgrøder, skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii), arealer, der er bevokset med 
nektargivende buske og træer eller arealer 
med intensiv dyrkning.

Or. bg



PE494.487v01-00 64/170 AM\909521DA.doc

DA

Ændringsforslag 1697
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, som 
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt landbrugernes agerjord 
dækker mere end 20 hektar, skal 
landbrugerne bevare mindst 3 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer og 
permanente græsningsarealer og 
permanente afgrøder, som miljømæssigt 
fokusområde, herunder f.eks. braklagte 
arealer, terrasser, landskabstræk, udyrkede 
randbælter af landbrugsjord, hække, 
indre vandløb, bræmmer, arealer, der er 
beplantet med kvælstofbindende afgrøder, 
lavskov med kort omdriftstid, midlertidige 
græsarealer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).
Medtagelsen af sådanne landskabstræk 
som miljømæssige fokusområder 
udelukker ikke støtte til disse 
foranstaltninger i henhold til forordning 
(EU) nr. [...] [RDR].

Or. en

Ændringsforslag 1698
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 

1. Såfremt landbrugernes agerjord 
dækker mere end 20 hektar, skal 
landbrugerne bevare mindst 3 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
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braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

som permanente græsarealer og 
græsningsarealer, er miljømæssigt 
fokusområde, herunder f.eks. braklagte 
arealer, terrasser, landskabstræk, udyrkede 
randbælter af landbrugsjord, hække, 
indre vandløb, bræmmer, arealer, der er 
beplantet med kvælstofbindende afgrøder, 
lavskov med kort omdriftstid, midlertidige 
græsarealer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).
Medtagelsen af sådanne landskabstræk 
som miljømæssigt fokusområde udelukker 
ikke støtte til disse foranstaltninger i 
henhold til forordning (EU) nr. [...] 
[RDR].

Or. en

Ændringsforslag 1699
Seán Kelly, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt landbrugernes agerjord 
dækker mere end 20 hektar, skal 
landbrugerne sikre, at mindst 3 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
udyrkede randbælter af landbrugsjord, 
hække, indre vandløb, bræmmer, arealer, 
der er beplantet med kvælstofbindende 
afgrøder, lavskov med kort omdriftstid og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii). Medtagelsen af sådanne 
landskabstræk som miljømæssigt 
fokusområde udelukker ikke støtte til 
disse foranstaltninger i henhold til 
forordning XXX (udvikling af 
landdistrikterne).
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Or. en

Begrundelse

Europæisk landbrug er af natur fokuseret på miljøet. En bæredygtig, sikker 
fødevareforsyning, som er geografisk tæt på de europæiske forbrugere, er mere miljøfokuseret 
end alternativet, dvs. at skaffe vores fødevareforsyning fra store industrikoncerner i fjerne 
egne af verden. Landbrug i lille målestok baseret på familiedrevne bedrifter er også i sagens 
natur fokuseret på miljøet og bør anerkendes som sådan.

Ændringsforslag 1700
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
3 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer, 
bælgfrugtafgrøder, permanente 
græsarealer, permanente afgrøder, 
afgrøder under vand, bedrifter med 
Natura 2000-områder, agerland omfattet 
af miljø- eller klimaforanstaltninger i 
landbruget og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. es

Ændringsforslag 1701
Phil Prendergast

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

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar skal landbrugere sikre, at mindst 
3 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer og historiske 
græsningsarealer og permanente 
afgrøder, jf. artikel 31a, stk. 1, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
såsom hække og stengærder, bræmmer og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 1702
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som 
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede areal 
bortset fra permanente græsarealer er 
større end 20 hektar skal landbrugere 
sikre, at mindst 3 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. de

Ændringsforslag 1703
Bastiaan Belder
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar skal landbrugere sikre, at mindst 
3 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. en

Begrundelse

Da det ikke er fastslået, at en procentsats på 7 % vil give betydeligt større 
biodiversitetsgevinster, end der vil kunne opnås med miljømæssige fokusområder på 3 % af 
de støtteberettigede hektar, er kravet om den lavere procentsats at foretrække for at sikre, at 
det støtteberettigede landbrugsareal udnyttes så effektivt som muligt.

Ændringsforslag 1704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar skal landbrugere sikre, at mindst 
3 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii). 
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Or. es

Begrundelse

Vi mener, at 3 % er nok.

Ændringsforslag 1705
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, Lara Comi, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Hvis landbrugsarealet, bortset fra 
arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, dækker mere end 15 hektar, 
skal landbrugere sikre, at mindst 3 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, er miljømæssigt 
fokusområde, som f.eks. braklagte arealer, 
arealer med permanente afgrøder,
terrasser, landskabstræk, såsom hække 
eller stengærder, bræmmer, arealer med 
afgrøder, der står under vand i en 
væsentlig del af dyrkningscyklussen, 
arealer med jordforbedrende afgrøder, 
som f.eks. bælgfrugter, og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. it

Ændringsforslag 1706
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end fem 
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artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

hektar skal landbrugere sikre, at mindst 
3 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer og historiske 
græsningsarealer, afgrøder under vand og 
permanente afgrøder, er miljømæssigt 
fokusområde, herunder f.eks. braklagte 
arealer, terrasser, landskabstræk, såsom 
hække og stengærder, bræmmer, arealer, 
der er beplantet med kvælstofbindende 
afgrøder og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. it

Ændringsforslag 1707
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 3 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder. Efter 
indgåelse af en regional aftale i 
overensstemmelse med artikel 29 mellem 
de lokale myndigheder og en gruppe af 
landbrugere kan disse 3 % henføre til det 
samlede areal, der er omfattet af aftalen. 
Dette minimum kan således henføre til det 
samlede areal af flere bedrifter på 
regionalt plan.

Or. de

Begrundelse

Ud fra et landbrugs- og miljømæssigt synspunkt er det ikke absolut afgørende, at den andel af 
arealet, der udpeges som miljømæssigt fokusområde, kun berører én bedrift. Det bør udgøre 
en del af en gruppe bedrifter eller mindre landbrugsarealer, med udgangspunkt i de 
forskellige bedrifters samlede areal og med beregning af den gennemsnitlige andel af et 
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større område.

Ændringsforslag 1708
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Medlemsstaterne skal på nationalt og 
regionalt plan sikre, at mindst 3 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, landbrugsarealer, der 
indgår i ordninger for miljøvenligt 
landbrug, arealer uden kvælstofgødning 
og uden brug af pesticider, udtagne 
arealer, landbrugsarealer under Natura 
2000 eller andre 
naturbeskyttelsesområder, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. en

Ændringsforslag 1709
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 3 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
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bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

bræmmer, græsbælter, blomsterbælter, 
markskel, bælter med vildtfoder, bælter 
langs vandløb, arealer med 
bælgfrugtafgrøder og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. de

Ændringsforslag 1710
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 3 % af 
deres bedrift, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), 
bortset fra arealer, der er udlagt som 
permanente græsarealer, er miljømæssigt 
fokusområde, herunder f.eks. braklagte 
arealer, terrasser, landskabstræk, bræmmer, 
arealer beplantet med lavskov med kort 
omdriftstid eller anvendt til økologisk 
produktion og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 1711
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 3 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
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bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 1712
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 3,5 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, er miljømæssigt 
fokusområde. Dette område kan omfatte
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. fr

Ændringsforslag 1713
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 3,5 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. fr
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Begrundelse

En tærskel på 7 % virker overdreven, navnlig da metoden ikke gør det muligt at medtage alle 
de elementer, der har høj økonomisk merværdi, i det miljømæssige fokusområde.

Ændringsforslag 1714
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk,
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt agerjorden og 
landbrugsarealet dækker mere end 20 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
4 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer og permanente afgrøder, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
såsom hække eller stengærder, bræmmer, 
arealer, der er beplantet med 
kvælstofbindende afgrøder, arealer, der 
dyrkes ved hjælp af miljøvenlige metoder 
og skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 
2, litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 1715
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 4 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
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braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). 

Or. en

Ændringsforslag 1716
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt landbrugeres agerjord dækker 
mere end 20 hektar, skal landbrugere 
sikre, at mindst 5 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, er miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer i henhold til 
relevante lovbestemte forvaltningskrav og 
GLM i forordning (EU) nr. [ ] [HZR], 
delvis naturlige græsningsarealer og 
andre arealer af stor naturmæssig værdi, 
arealer, der ikke bliver sprøjtet med 
plantebeskyttelsesprodukter, plantedække, 
arealer, der indgår i ordninger for 
miljøvenligt landbrug i overensstemmelse 
med artikel 29, stk. 2, i forordning (EU) 
nr. [ ] [RDR], som er mere vidtrækkende 
end de praksisser, der er omhandlet i 
artikel 29, stk. 1, hvad angår fordele for 
klimaet og miljøet, og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Medlemsstaterne definerer de områder, 
der kan tælle som delvis naturlige 
græsningsarealer og arealer af stor 
naturmæssig værdi.

Or. en
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Ændringsforslag 1717
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt landbrugernes agerjord 
dækker mere end 15 hektar, skal
landbrugerne sikre, at mindst 5 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer, hække, stengærder eller indre 
markveje, arealer, der er beplantet med 
kvælstofbindende afgrøder, lavskov med 
kort omdriftstid og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).
Medtagelsen af sådanne landskabstræk 
som miljømæssigt fokusområde udelukker 
ikke støtte til disse foranstaltninger i 
henhold til forordning (EU) nr. [ ] [RDR].

Or. en

Ændringsforslag 1718
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
5 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer og historiske 
græsningsarealer og permanente 
afgrøder, som defineret i artikel 31a, stk. 
1, er miljømæssigt fokusområde, herunder 
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f.eks. braklagte arealer eller arealer med 
permanente dry farming-afgrøder, 
terrasser, landskabstræk, såsom hække 
eller stengærder, bræmmer, arealer, der er 
beplantet med kvælstofbindende afgrøder
og skovklædte områder, jf. artikel 25, 
stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. pt

Ændringsforslag 1719
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
5 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er omhandlet i artikel 4, 
litra h), (permanente græsarealer og 
græsningsarealer) samt artikel 4, litra g) 
(permanente afgrøder), er miljømæssigt 
fokusområde, herunder f.eks. braklagte 
arealer, terrasser, landskabstræk, såsom 
hække eller stengærder, bræmmer, 
arealer, der er beplantet med 
kvælstofbindende afgrøder, lavskov med 
kort omdriftstid, poppelplantager og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii). 

Or. it

Ændringsforslag 1720
Elisabeth Köstinger

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

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 5 % af 
det landbrugsareal, de råder over, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, permanente 
afgrøder, vinstokke eller skovplanteskoler, 
er miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer, pesticid- og 
kunstgødningsfri arealer, ubenyttede eller 
ekstensivt dyrkede agerjorder med flerårig 
vækst, arealer med bælgfrugtafgrøder, 
arealer til dyrkning af træcellulose og 
non-food cellulosematerialer og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii).

Or. de

Begrundelse

Fødevarer, brændstof og fibre vil udgøre en del af den langsigtede strategi for den fælles 
europæiske landbrugspolitik. Den foreslåede udvidelse af de miljømæssige fokusområder, så 
de også omfatter områder, som dem, der er udlagt til bælgfrugtafgrøder, 
træcellulosematerialer eller afgrøder uden pesticider eller kunstgødning, kan være lige så 
gavnlige for miljøet, uden at produktionspotentialet begrænses i helt så stort omfang. 
Ændringen af "støtteberettigede" til "som de råder over" kan gøre det muligt at tilpasse sig 
naturskabte lokale omstændigheder og nå tærsklen på 5 %.

Ændringsforslag 1721
George Lyon, Phil Bennion, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 5 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, alle 
landskabstræk, der er beskyttet i henhold 
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artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). til relevante lovbestemte forvaltningskrav 
og GLM i forordning (EU) nr. [ ] [HZR] 
og i henhold til artikel 29 i forordning 
(EU) nr. [ ] [RDR] samt hække, små søer, 
grøfter, træer og grupper af træer, 
traditionelle stengærder, bevoksning 
langs bredder, bræmmer, herunder både 
græsbræmmer og udyrkede randbælter af 
landbrugsjord, og arealer opdyrket med 
arter, der er gavnlige for kulstofbinding, 
herunder skovklædte områder, jf. artikel 
25, stk. 2, litra b), nr. ii), biodiversitet og 
vandkvalitet.

Or. en

Begrundelse

7% ville i gennemsnit tage for meget produktiv jord ud af produktion. Det er nødvendigt at 
præcisere de landskabstræk, som tæller med i procentsatsen for miljømæssigt fokusområde. 
Arealer, som dyrkes med arter, der skaber miljømæssige fordele, bør også tælle med i 
procentsatsen for miljømæssigt fokusområde.

Ændringsforslag 1722
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Når en af de tre klima- og miljøvenlige 
landbrugspraksisser, som endelig 
anvendes i overensstemmelse med artikel 
29, er at have miljømæssige fokusområder 
på deres landbrugsarealer, skal
landbrugere sikre, at mindst af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). 
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Or. es

Begrundelse

Ifølge ovenstående ændringer vil det miljømæssige fokusområde blive frivilligt eller 
alternativt, såfremt medlemsstaterne foreslår andre klima- og miljøvenlige praksisser, som 
godkendes af Kommissionen.  Hvis en medlemsstat beslutter at indføre anvendelsen af 
miljømæssige fokusområder i praksis, foreslås det, at procentsatsen mindskes, da 7 % synes 
at være for meget og vil medføre betydelige ekstraomkostninger for landbrugerne.

Ændringsforslag 1723
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 5 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
arealer med permanente dry farming-
afgrøder, braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii). Dette krav må aldrig bringe 
bedrifternes produktionskapacitet i fare, 
da det er nødvendigt at øge outputtet for 
at nå målene vedrørende 
fødevaresikkerhed.  

Or. pt

Ændringsforslag 1724
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 5 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
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artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, arealer, der er omfattet 
af en naturplejeaftale, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. es

Ændringsforslag 1725
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 5 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Kravet om miljømæssigt fokusområde bør være 5 %.

Ændringsforslag 1726
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 10 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
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artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsgange, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og delvis naturlige levesteder.
Disse områder må ikke pløjes, tilsås eller 
gødes med kunstgødning, men der må 
græsses eller slås græs på den årstid, som 
er i overensstemmelse med behovet for at 
bevare biodiversiteten.

Or. en

Ændringsforslag 1727
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som 
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt landbrugeres agerjord dækker 
mere end 35 hektar, skal landbrugere 
sikre, at mindst 7 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres en tærskel på 35 hektar agerjord, før der stilles krav om miljømæssigt 
fokusområde, for at fritage landbrugere med små landbrugsarealer fra dette krav.

Ændringsforslag 1728
Sandra Kalniete, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš, 
Roberts Zīle, Ivari Padar, Kārlis Šadurskis, Vytautas Landsbergis, Algirdas Saudargas, 
Tunne Kelam, Kristiina Ojuland, Inese Vaidere
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt agerjorden og 
landbrugsarealet dækker mere end 20 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
7 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer og permanente afgrøder, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
såsom hække eller stengærder, bræmmer, 
arealer, der er beplantet med 
kvælstofbindende afgrøder, arealer, der 
dyrkes ved hjælp af miljøvenlige metoder 
og skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 
2, litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 1729
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
7 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, såsom hække eller 
stengærder, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. en
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Ændringsforslag 1730
Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 15 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
7 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde.
Miljømæssigt fokusområde indbefatter
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer uden produktion (bortset fra 
græsning og græsslåning), kunstgødning 
og pesticider, arealer uden 
kvælstofgødning, arealer med 
efterafgrøder/plantedække, arealer med 
flerårige energiafgrøder, arealer, der 
indgår i ordninger for miljøvenligt 
landbrug i overensstemmelse med artikel 
29, stk. 2, i forordning (EU) nr. [ ] [RDR], 
som er mere vidtrækkende end de 
praksisser, der er omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, hvad angår fordele for klimaet og 
miljøet, og skovklædte områder, jf. artikel 
5, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Tærsklerne for foranstaltningen "diversificering af afgrøder og miljømæssige 
indsatsområder" bør være ens for at forenkle gennemførelsen.

Ændringsforslag 1731
Christel Schaldemose

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

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 10 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst 
7 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde.
Miljømæssigt fokusområde, såsom
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer uden produktion (bortset fra 
græsning og græsslåning), kunstgødning 
og pesticider, arealer uden 
kvælstofgødning, arealer med 
efterafgrøder/plantedække, arealer med 
flerårige energiafgrøder, arealer, der 
deltager i ordninger for miljøvenligt 
landbrug i overensstemmelse med artikel 
29, stk. 2, i forordning (EU) nr. [ ] [RDR], 
som er mere vidtrækkende end de 
praksisser, der er omhandlet i artikel 29, 
stk. 1, hvad angår fordele for klimaet og 
miljøet, og skovklædte områder, jf. artikel 
25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at minimere emissionen af drivhusgasser eller nedsivningen af nitrat og 
fosfor til grundvandet/vandmiljøet, genoprettelse af naturlige vandforhold, etablering af 
vådområder osv. bør et yderligere areal, som kan bidrage til opfyldelsen af disse 
målsætninger, indlemmes i landbrugernes miljømæssige fokusområde.

Ændringsforslag 1732
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

1. Såfremt det støtteberettigede areal er 
større end ti hektar skal landbrugere sikre, 
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artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

at mindst 7 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. de

Ændringsforslag 1733
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som 
miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsningsarealer, 
anvendes til miljømæssig infrastruktur, 
herunder landskabselementer, såsom 
hække, stengærder, braklagte arealer, 
vedligeholdte terrasser og delvis naturlige 
levesteder. Der må ikke forekomme 
nytilsåning, pløjning eller brug af 
gødning eller pesticider. Der må gerne 
forekomme høstning, græsslåning og 
græsning i et omfang, der ikke medfører 
nedbrydning af græstæppet. Når der 
etableres nye områder med blandede 
græsarealer, græsningsarealer eller enge, 
kan passende bælgfrugtafgrøder indgå i 
blandingen af arter på græsningsarealer 
eller enge med henblik på græsning og 
græsslåning.

Or. en
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Ændringsforslag 1734
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer og 
permanente afgrøder, er miljømæssigt 
fokusområde, herunder f.eks. braklagte 
arealer, terrasser, landskabstræk, bræmmer
uden produktion (bortset fra græsning og 
græsslåning), kunstgødning og pesticider, 
usprøjtede udyrkede randbælter af 
landbrugsjord, arealer uden 
kvælstofgødning, efterafgrøder, arealer 
med flerårige energiafgrøder, arealer, der 
indgår i ordninger for miljøvenligt 
landbrug i overensstemmelse med artikel 
29, stk. 2, i forordning (EU) nr. [ ] [RDR], 
og skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 
2, litra b), nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Definitionen af miljømæssige fokusområder bør være bredere end den ramme, der er opstillet 
i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 1735
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
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miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer, delvis naturlige levesteder og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii). For at blive betragtet som 
miljømæssige fokusområder må disse 
områder hverken pløjes, tilsås, gødes eller 
sprøjtes, men der kan græsses, høstes eller 
slås græs, når det er sæson herfor, og det 
er foreneligt med bevarelse af 
biodiversiteten.

Or. en

Ændringsforslag 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, er miljømæssigt fokusområde.
Det miljømæssige fokusområde kan 
omfatte braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. fr

Ændringsforslag 1737
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
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artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

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

Or. fr

Ændringsforslag 1738
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer og 
permanente afgrøder, er miljømæssigt 
fokusområde, herunder f.eks. braklagte 
arealer, terrasser, landskabstræk, bræmmer 
og skovklædte områder, jf. artikel 25, 
stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Permanente afgrøder, som f.eks. frugtplantager, bør undtages fra kravet om miljømæssigt 
fokusområde.

Ændringsforslag 1739
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
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deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, grøfter, 
kvælstofbindende afgrøder, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. en

Ændringsforslag 1740
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
såsom hække eller stengærder og 
arkæologiske lokaliteter, bræmmer og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 1741
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
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udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer, arealer, der er tilsået med 
afgrøder, som ikke kræver behandling 
med plantesundhedsprodukter, og 
skovklædte områder, jf. artikel 25, stk. 2, 
litra b), nr. ii).

Or. fr

Ændringsforslag 1742
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf.
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).
Landskabstræk, som ikke er 
støtteberettigede på grundlag af artikel 25, 
stk. 2, er stadig ikke støtteberettigede til 
betaling, men kan benyttes af 
landbrugeren til at opfylde denne 
forpligtelse.

Or. en

Ændringsforslag 1743
James Nicholson, Diane Dodds

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

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 26, stk. 1, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Kravet om miljømæssigt fokusområde bør begrænses til de jordstykker, som landbrugeren 
angiver med henblik på at opnå grundlæggende rettigheder, i stedet for alle bedriftens 
jordstykker.   Det er meget vanskeligt at få klarhed over alle bedriftens jordstykker, og det
fremgår ikke klart, hvordan miljømæssige fokusområder vil blive anvendt i forhold til arealer, 
der anvendes af mere end én landbruger inden for samme kalenderår.

Ændringsforslag 1744
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, som
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

1. Landbrugere skal sikre, at mindst det 
eksisterende miljømæssige fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii), og bortset fra arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bibeholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 1745
Elisabeth Jeggle
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende kan udpeges som miljømæssigt 
fokusområde:
- græsbælter, blomsterbælter og markskel, 
navnlig når disse kan anvendes til 
energiproduktion i biomasse- og 
biogasanlæg eller til at modvirke 
jorderosion, specielt på skråninger
- bælter med vildtfoder, f.eks. på marker i 
udkanten af skove 
- bælter langs vandløb
- arealer med bælgfrugtafgrøder.

Or. de

Ændringsforslag 1746
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende skal gælde for miljømæssige 
fokusområder:
- brug af kemisk plantebeskyttelse er 
forbudt 
- områderne kan ikke handles og skal 
være beliggende i den samme fysiske 
region
- områderne kan udskiftes på årsbasis
- dyrkning af bælgfrugtafgrøder er tilladt 
på højst 50 % af miljømæssige 
fokusområder 
- pløjning og tilsåning er kun tilladt indtil 
15. maj, og høstning skal foregå efter 15. 
juli
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- det er tilladt at dyrke sjældne og truede 
afgrøder og sorter
- udgør markerne mere end 30 hektar, 
skal de miljømæssige fokusområder ligge 
på selve marken.

Or. de

Ændringsforslag 1747
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende betragtes ligeledes som 
miljømæssige fokusområder:
- støtteberettigede hektarer, som er 
genstand for forpligtelser inden for 
rammerne af bestemte 
miljøforanstaltninger i landbruget i 
henhold til artikel 29 i forordning (EU) 
nr. [   ] [RDR]
- støtteberettigede hektarer, som udgør en 
del af arealer, der falder ind under 
direktiv 92/43/EØF eller 2009/147/EF
- støtteberettigede hektarer, som dyrkes 
med afgrøder, der ikke gødes med 
kvælstof inden for dyrkningsperioden, 
betragtes ligeledes som miljømæssige 
fokusområder.
Forpligtelsen gælder ikke for bedrifter
- på hvilke de permanente græsarealer 
optager mere end 50 % af 
landbrugsarealet, eller
- med et samlet areal af agerjord og 
permanente afgrøder på mindre end 15 
hektar.
Forpligtelsen i stk. 1 kan, hvis den berørte 
medlemsstat eller region vælger det, 
fastsættes og opfyldes kollektivt på 
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regionalt plan snarere end for den enkelte 
bedrift.

Or. en

Ændringsforslag 1748
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende er undtaget fra dette krav: 
a) arealer med betalingsrettigheder, som 
dyrkes inden for rammerne af miljø- og 
klimaforanstaltninger i landbruget i 
henhold til artikel 29 i ELFUL-
forordningen fra 2012, eller
b) arealer med betalingsrettigheder, som 
falder ind under direktiv 92/43/EØF eller 
direktiv 2009/147/EF, eller 
c) arealer med betalingsrettigheder, som 
gødes uden brug af nitrater, og dermed 
også er udpeget som miljømæssige 
fokusområder, eller 
d) arealer, hvis landbrugsarealer udgøres 
af mere end 50 % permanente 
græsarealer, eller
e) arealer med agerjord og permanente 
afgrøder, der tilsammen udgør mindre 
end 15 hektar, eller
f) landbrugere med jordstykker på 
gennemsnitlig to hektar eller derunder.

Or. de

Ændringsforslag 1749
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere kan benytte minimal 
forstyrrelse af jordbunden og/eller 
permanent plantedække som et alternativ 
til at bevare miljømæssige fokusområder.
Som en undtagelse kan medlemsstaterne 
anvende 3 %-beregningen på regionalt 
plan i stedet for på den enkelte bedrift.

Or. en

Ændringsforslag 1750
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere kan benytte minimal 
forstyrrelse af jordbunden og/eller 
permanent plantedække som et alternativ 
til at bevare miljømæssige fokusområder.
Som en undtagelse kan medlemsstaterne 
anvende 3 %-beregningen på regionalt 
plan i stedet for på den enkelte bedrift.

Or. en

Ændringsforslag 1751
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse områder kan også omfatte 
permanente græs- og græsningsarealer og 



AM\909521DA.doc 97/170 PE494.487v01-00

DA

arealer, der er udlagt med afgrøder, som 
giver en iboende miljøfordel, såsom hør, 
hamp, lucerne eller proteinafgrøder. 
Sådanne arealer må dog ikke tælle for 
mere end halvdelen af den 
minimumsprocentsats, der er fastsat i stk. 
1. 

Or. fr

Ændringsforslag 1752
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljømæssige fokusområder kan også 
omfatte permanente græs- og 
græsningsarealer og arealer, der er udlagt 
med afgrøder, som giver en iboende 
miljøfordel, såsom hør, hamp, lucerne 
eller proteinafgrøder. Sådanne arealer må 
dog ikke tælle for mere end halvdelen af 
den minimumsprocentsats, der er fastsat i 
stk. 1.  
Nogle miljømæssige fokusområder kan på 
baggrund af deres miljømæssige 
betydning vægtes således, at et tilsvarende 
areal, som er større end det, der faktisk er 
dækket af det pågældende element, kan 
tages med i beregningen. Denne vægtning 
fastsættes i bilaget til denne forordning. 

Or. fr

Ændringsforslag 1753
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte, at alle 
landskabstræk, der er beskyttet i henhold 
til relevante lovbestemte forvaltningskrav 
og GLM i forordning (EU) nr. [ ] [HZR] 
og i henhold til forordning (EU) nr. [ ] 
[RDR], medregnes i det støtteberettigede 
areal og tæller som miljømæssigt 
fokusområde.

Or. en

Ændringsforslag 1754
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. I henhold til artikel 32, stk. 1, 
sammen med artikel 25, stk. 2, kan en 
landbruger af den lokale myndighed leje 
et landbrugsareal af stor naturmæssig 
værdig, som er overgået til offentligt 
ejerskab som følge af jordfordeling eller 
lignende procedurer, og udpege det som 
miljømæssigt fokusområde, jf. artikel 32, 
stk. 1, forudsat at det opfylder kriterierne i 
artikel 32, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Præcisering: Regioner med miljømæssige fokusområder under offentligt ejerskab, som 
opfylder kriterierne i artikel 32, skal have mulighed for at udleje disse til landbrugere med 
henblik på forvaltning og vedligeholdelse. Disse områder skal så tilskrives landbrugerne som 
miljømæssige fokusområder i henhold til artikel 32.

Ændringsforslag 1755
Martin Häusling
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Områder med miljømæssig 
infrastruktur omfatter særlige lokale eller 
regionale dyrknings- eller 
arealforvaltningspraksisser, som støtter 
omstillingsprocessen til bæredygtige 
landbrugssystemer og bedre 
miljøforvaltning i overensstemmelse med 
artikel 29, 30 og 31.

Or. en

Ændringsforslag 1756
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. For at øge de miljømæssige fordele 
ved denne foranstaltning væsentligt bør 
landbrugere tilskyndes til at påtage sig de 
relevante forpligtelser, som er fastsat i 
afsnit III, kapitel 1, artikel 29 i forordning 
(EU) nr. [   ] [RDR]. Disse forpligtelser 
bør skræddersys til det pågældende areal 
for at give maksimalt miljømæssigt 
udbytte og kan omfatte praksisser, som 
f.eks. at knytte de miljømæssige 
fokusområder sammen for at skabe 
miljønetværk eller at så en blanding af 
pollen- og nektarfrø til gavn for 
bestøvende insekter.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilskynde til positiv forvaltning gennem miljøordninger i landbruget for 
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at fremme det miljømæssige udbytte af de miljømæssige fokusområder yderligere.

Ændringsforslag 1757
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Såfremt en bestemmelse i en 
gældende grundlejeaftale, som er indgået 
før 2011, ikke er forenelig med denne 
artikels stk. 1, har førstnævnte virkning 
indtil den pågældende aftales udløb.

Or. en

Ændringsforslag 1758
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at gennemføre op til 
3,5 procentpoint af de miljømæssige 
fokusområder på regionalt plan for at 
erhverve sig tilstødende miljømæssige 
fokusområder.
Medlemsstaterne udpeger arealerne og 
forpligtelserne for deltagende landbrugere 
eller grupper af landbrugere for at nå 
niveauet på 3,5 procentpoint. Formålet 
med de udpegede arealer og forpligtelser 
er at understøtte gennemførelsen af 
Unionens politikker for miljø, klima og 
biodiversitet. Forpligtelserne skal være 
mere vidtrækkende end de praksisser, der 
er omhandlet i artikel 29, stk. 1, for så vidt 
angår de klima- og miljømæssige fordele.
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Når de miljømæssige fokusområder 
gennemføres på regionalt plan, skal 
medlemsstaterne hvert år oplyse 
landbrugerne om deres individuelle 
forpligtelser, for så vidt angår de 
miljømæssige fokusområder, med mindst 
3,5 %. Det individuelle niveau beregnes 
på grundlag af det gennemførte område, 
der forvaltes regionalt.

Or. en

Ændringsforslag 1759
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1 kan en gruppe af 
landbrugere, som kollektivt udnytter et 
veldefineret areal som et 
sammenhængende område, anmode om, 
at den procentsats for miljømæssigt 
fokusområde, som er omhandlet i stk. 1, 
overholdes på gruppeplan på det 
støtteberettigede landbrugsareal, der 
udnyttes kollektivt. I sådanne tilfælde 
fastsætter medlemsstaterne hvert år 
objektive kriterier, som definerer de 
pågældende arealer og den procentsats 
for miljømæssigt fokusområde, som skal 
sikres af den enkelte landbruger.

Or. en

Begrundelse

Giver en grad af fleksibilitet over for grupper af landbrugere, som udnytter deres jord 
kollektivt.

Ændringsforslag 1760
Marian-Jean Marinescu
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte, at det miljømæssige 
fokusområde, der er omhandlet i nævnte 
stykke, sikres af en gruppe af 
landbrugere, hvis de forelægger bevis for, 
at de kollektivt udnytter et veldefineret 
(sammenhængende) areal. I sådanne 
tilfælde skal de resterende 3,5 % af det 
miljømæssige fokusområde befinde sig på 
hver enkelt landbrugers støtteberettigede 
landbrugsareal. De resterende 3,5 % kan
befinde sig hvor som helst på det 
støtteberettigede landbrugsareal, der 
udnyttes kollektivt. Når denne mulighed 
anvendes, holdes landbrugerne kollektivt 
ansvarlige for at sikre opnåelse af den 
procentsats for miljømæssigt 
fokusområde, som er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Giver en grad af fleksibilitet over for grupper af landbrugere, som udnytter deres jord 
kollektivt.

Ændringsforslag 1761
James Nicholson, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset første afsnit sikrer 
landbrugere, som deltager i 
miljøordninger i landbruget som en del af 
forordning (EU) nr. [   ] [RDR], at 2 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal 
som defineret i artikel 25, stk. 2, er 
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miljømæssigt fokusområde, f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii), samt støtteberettigede 
landbrugsarealer, der er underlagt 
forpligtelser inden for rammerne af 
bestemte miljøforanstaltninger i 
landbruget i henhold til artikel 29 i 
forordning (EU) nr. [   ] [RDR] og 
støtteberettigede landbrugsarealer, som 
udgør en del af arealer, der falder ind 
under direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF.

Or. en

Begrundelse

Miljøkomponenten i den fælles landbrugspolitik bør være under søjle 2 og ikke udgøre en del 
af de direkte betalinger.

Ændringsforslag 1762
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Procentsatsen i stk. 1 kan reduceres 
på medlemsstatsplan eller regionalt plan, 
hvis medlemsstaten eller regionen har en 
overordnet miljølovgivning, som er mere 
vidtrækkende end forpligtelserne for 
landbrugere i andre medlemsstater.
Landbrugere bør have lov at overdrage 
hele eller en del af forpligtelsen i stk. 1 til 
en anden landbruger, uden at det 
involverer overdragelse af jord.
Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at gennemføre op til 
5 procentpoint af de miljømæssige 
fokusområder på regionalt plan for at 
erhverve sig tilstødende miljømæssige 
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fokusområder.
Medlemsstater og regioner, som ikke har 
medtaget de i stk. 1 nævnte arealer i deres 
markidentifikationssystem, kan medregne 
disse træk som en del af procentsatsen i 
stk. 1 uden at tage dem med i 
markidentifikationssystemet.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for yderligere fleksibilitet i gennemførelsen af miljømæssige fokusområder. 
Forpligtelsen bør kunne handles indbyrdes mellem landbrugerne, det bør være muligt at 
gennemføre en del af forpligtelsen på nationalt eller regionalt plan, og det bør være muligt at 
tage hensyn til generelle miljøinitiativer, som ikke kun involverer landbrugere, i andre 
medlemsstater.

Ændringsforslag 1763
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 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1 reduceres den 
minimumsprocentsats, der er anført i stk. 
1, til:
- 5 % i tilfælde af fællesforetagender 
mellem grupper af landbrugere, der 
etablerer sammenhængende, tilstødende 
miljømæssige fokusområder
- 1,5 % i medlemsstater, hvor mindst 45 % 
af deres samlede landområde er dækket af 
skov, eller
- 1,5 % i medlemsstater, hvor det 
udnyttede landbrugsareal udgør mindre 
end 35 % af det samlede landområde.

Or. en
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Ændringsforslag 1764
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1 reduceres den 
minimumsprocentsats, der er anført i stk. 
1, til:
- 5 % i tilfælde af fællesforetagender 
mellem grupper af landbrugere, der 
etablerer sammenhængende, tilstødende 
miljømæssige fokusområder
- 1,5 % i medlemsstater, hvor mindst 30 % 
af deres samlede landområde er dækket af 
skov, eller
- 1,5 % i medlemsstater, hvor det 
udnyttede landbrugsareal udgør mindre 
end 35 % af det samlede landområde.

Or. en

Ændringsforslag 1765
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Som en undtagelse reduceres den 
minimumsprocentsats for miljømæssigt 
fokusområde, der er angivet i artikel 29, 
med 2 %, når en landbruger skaber et 
netværk af grøn infrastruktur, der 
fungerer som en grøn korridor på hans 
jord.

Or. en
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Begrundelse

Giver landbrugerne et incitament til at samarbejde om at forbedre deres miljø- og 
biodiversitetsstandarder.

Ændringsforslag 1766
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som en undtagelse reduceres den 
minimumsprocentsats for miljømæssigt 
fokusområde, der er fastsat i stk. 1, til 
3 %, når grupper af landbrugere etablerer 
sammenhængende, tilstødende 
miljømæssige fokusområder. 

Or. pt

Ændringsforslag 1767
Milan Zver

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 reduceres den 
minimumsprocentsats for miljømæssigt 
fokusområde, som er fastsat deri, til 
mindst 3,5 %, når mere end 50 % af en 
medlemsstats landområde er skovklædt.

Or. sl

Begrundelse

Den krævede procentdel af miljømæssigt fokusområde bør tage højde for den enkelte 
medlemsstats landskabsmæssige karakter, navnlig den andel af overfladearealet, som er 
skovklædt: en større andel af skov bør betyde et lavere procentmæssigt krav. En skov er den 
ypperste form for miljømæssigt fokusområde, navnlig i Slovenien, som er karakteriseret ved 
bæredygtig skovforvaltning. Andelen af skov er et objektivt, sammenligneligt og 
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kontrollerbart kriterium.

Ændringsforslag 1768
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 reduceres den 
minimumsprocentsats, som er fastsat deri, 
til 5 %, når der er fællesforetagender, der 
gennemføres af en gruppe af landbrugere 
i form af sammenhængende, tilstødende 
miljømæssige fokusområder, selv om disse 
grupper ikke er formelt organiseret.

Or. ro

Ændringsforslag 1769
Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1 skal det miljømæssige 
fokusområde dække 3 % af landbrugernes 
agerjord i medlemsstater, hvor det 
udnyttede landbrugsareal udgør mindre 
end 10 % af medlemsstatens samlede 
landområde.

Or. en

Begrundelse

Andelen af udnyttet landbrugsareal i forhold til det samlede landområde er meget forskellig 
fra medlemsstat til medlemsstat. I nogle medlemsstater er landskabstrækkene for agerjord 
mindre almindelige end i andre medlemsstater, og skove, moser og sumpe dominerer 
landskabet, hvilket i sig selv bidrager til biodiversitetsmæssige værdier.
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Ændringsforslag 1770
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Første afsnit finder ikke anvendelse
på landbrugsarealer, der anvendes til 
dyrkning af frugt eller grøntsager, eller 
bedrifter hvis agerjord dækker mindre end 
15 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1771
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Landbrugere iværksætter en årlig 
plan for forvaltning af næringsstoffer på 
de støtteberettigede arealer af deres 
bedrift, som defineret i artikel 25, stk. 2. 
Den skal bestå af et diagramark for 
bedriften og et diagramark for marken, 
der mindst omfatter
- en jordbundsanalyserapport for alle 
støtteberettigede arealer på bedriften, som 
er lavet med intervaller på mindst 3-5 år 
og revideret årligt med henblik på at 
opstille indekser for fosfor, kalium og 
magnesium samt ph-værdi
- fuldstændige detaljer om alle former for 
gødning på bedriften, herunder organisk 
gødning (tidspunkt, anvendelsesområde, 
mængde, type, opbevaring). Tilsikring af, 
at landbrugeren tager hensyn til alle 
andre næringsstofkilder, inden 
gødningsanvendelsesraterne fastsættes
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- landbrugere skal endvidere foretage 
regelmæssige kalibrerings- og 
bakkeprøver af gødningsspredere og 
kalibrering af gyllespredere. 
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at vedtage specifikke 
definitioner og regler for indholdet af de 
diagramark for bedriften og for marken, 
som landbrugerne skal udfylde for at 
registrere og optimere deres planlægning 
og brug af næringsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 1772
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Følgende kan udpeges som 
miljømæssige fokusområder:
- agerland og græsarealer med artsrigdom
- kornafgrøder med stor afstand mellem 
rækkerne (mindst 20 cm)
- bælter langs vandløb, som er mindst 10 
m brede og fri for gødnings- eller 
plantebeskyttelsesprodukter
- græsarealer, som slås eller græsses sent.

Or. de

Ændringsforslag 1773
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Det er tilladt at dyrke følgende 
afgrøder på de landbrugsarealer, der er 
omhandlet i dette kapitel:
a) flerårige energiafgrøder og 
b) proteinholdige planter.

Or. de

Ændringsforslag 1774
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Medlemsstaterne kan beslutte at 
definere sjældne afgrøder, som er i fare 
for at forsvinde, og som udgør mindre end 
1 % af det samlede dyrkbare areal i en 
medlemsstat, som miljømæssigt 
fokusområde.

Or. en

Ændringsforslag 1775
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Nogle miljømæssige fokusområder 
kan på baggrund af deres miljømæssige 
betydning vægtes således, at et tilsvarende 
areal, som er større end det, der faktisk er 
dækket af det pågældende element, kan 
tages med i beregningen. Denne vægtning 
fastsættes i bilag IVa.
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Or. fr

Ændringsforslag 1776
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Følgende betragtes som miljømæssige 
fokusområder: tidligere 
landbrugskaraktertræk, som f.eks. 
græsbælter eller vandbeskyttelsesområder, 
herunder tilstødende 
landbrugskaraktertræk, udtagne arealer, 
erstatningsjord, naturreservater og 
offentlige arealer, der er udpeget som 
miljømæssigt værdifulde.

Or. de

Ændringsforslag 1777
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Uanset artikel 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at lade det miljømæssige 
fokusområde, der er omhandlet i artikel 1, 
tilrettelægge af en gruppe af landbrugere 
inden for et nøje fastlagt område, forudsat 
at de kan påvise, at de anvender et nøje 
fastlagt tilstødende område. I så fald skal 
mindst halvdelen af det miljømæssige 
fokusområde (1,5 % af det samlede 
fastlagte område) ligge på hver enkelt 
landbrugers støtteberettigede 
landbrugsareal. De resterende 1,5 % kan 
ligge hvor som helst inden for dette nøje 
fastlagte støtteberettigede landbrugsareal, 
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som udnyttes i fællesskab af gruppen af 
landbrugere. Når denne mulighed 
benyttes, bærer landbrugerne det fælles 
ansvar for at etablere den i henhold til 
artikel 1 krævede procentsats for 
miljømæssigt fokusområde på deres 
bedrift og inden for det nøje fastlagte 
område.

Or. de

Ændringsforslag 1778
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Alternativt kan landbrugerne opfylde 
kravene i artikel 32, stk. 1, hvis de dyrker 
mindst 15 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, med 
bælgfrugtafgrøder til græsning, eller hvis 
de overholder artikel 4, stk. 1, litra ba), 
om "avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer" eller artikel 4, stk. 1, 
litra ha) om "landbrug af høj 
naturværdi".

Or. en

Ændringsforslag 1779
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Som en undtagelse reduceres den 
minimumsprocentsats for miljømæssigt 
fokusområde, der er angivet i artikel 29, 
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med 1 %, når en landbruger installerer 
vandbeskyttelsesinfrastruktur, der 
forhindrer forurening ved kilden.

Or. en

Begrundelse

Giver landbrugerne et incitament til at samarbejde om at forbedre deres miljø- og 
biodiversitetsstandarder.

Ændringsforslag 1780
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Uanset stk. 1 reduceres 
minimumsprocentsatsen til 5 % i tilfælde 
af fællesforetagender, der gennemføres af 
grupper af landbrugere og godkendes af 
myndighederne på grundlag af en 
regional forvaltningsplan. Mindst 
halvdelen (2,5 %) at dette mål bør 
realiseres af den enkelte bedrift.

Or. en

Ændringsforslag 1781
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Miljømæssige fokusområder, f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, er berettigede til støtte i form af 
direkte betalinger.
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Or. ro

Ændringsforslag 1782
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 b. Landbrugere skal iværksætte en 
energieffektivitetsplan på deres bedrift. 
Den skal mindst bestå af følgende 
elementer:
- detaljeret og regelmæssigt revideret 
registrering af landbrugsbedriftens 
energiforsyning og -forbrug samt tiltag 
for at øge bedrifternes energieffektivitet.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at vedtage de præcise 
definitioner og kriterier, som skal gælde 
for de energieffektivitetsplaner, som 
landbrugerne skal gennemføre for at 
optimere energieffektiviteten på bedriften.

Or. en

Ændringsforslag 1783
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Uanset stk. 1 reduceres 
minimumsprocentsatsen til 2 % i tilfælde, 
hvor grupper af landbrugere etablerer 
sammenhængende, tilstødende 
miljømæssige fokusområder. 
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Or. fr

Ændringsforslag 1784
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 c. Som en undtagelse reduceres den 
minimumsprocentsats for miljømæssigt 
fokusområde, der er angivet i artikel 29, 
med 1 %, når en landbruger træffer 
særlige foranstaltninger for at 
tilvejebringe et levested, hvor bestøvende 
insekter kan samle føde.

Or. en

Begrundelse

Giver landbrugerne et incitament til at samarbejde om at forbedre deres miljø- og 
biodiversitetsstandarder.

Ændringsforslag 1785
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 c. Landbrugere, som beslutter at opfylde 
en del af forpligtelsen til at have et 
miljømæssigt fokusområde ved at deltage i 
en gruppe af landbrugere i henhold til en 
national eller regional forvaltningsplan, 
må ikke forlade gruppen, og må ikke 
opfylde ovennævnte forpligtelse for det 
pågældende år på anden vis. Hver 
landbruger er ansvarlig for, at alle andre 
landbrugere i gruppen opfylder 
forpligtelsen. Betalingen, jf. artikel 29, 
stk. 1, reduceres for alle deltagere, hvis 
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gruppen af landbrugere ikke, eller kun i 
utilstrækkelig grad, opfylder forpligtelsen 
vedrørende vedligeholdelse af det 
miljømæssige fokusområde.

Or. en

Ændringsforslag 1786
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 c. Landbrugere skal iværksætte en 
samlet forvaltningsplan for 
landbrugsjorden på deres bedrift, hvori 
risiciene for jorderosion, betydelige fald i 
tabet af organisk materiale som følge af 
landbrugspraksisser samt jordpakning 
identificeres. Landbrugere pålægges at 
træffe passende foranstaltninger til at 
afbøde disse risici.

Or. en

Ændringsforslag 1787
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 d. Kommissionen tillægges beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at vedtage de præcise 
definitioner og kriterier, som skal gælde 
for jordforvaltningsplanerne, for at sikre 
effektiv udnyttelse af jorden.

Or. en
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Ændringsforslag 1788
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 d. Som en undtagelse reduceres den 
minimumsprocentsats, der er angivet i 
artikel 29, med 1 %, når en landbruger 
har draget nytte af uddannelse og 
gennemført foranstaltninger til at øge 
biodiversiteten eller forbedre 
vandforvaltningen.

Or. en

Begrundelse

Giver landbrugerne et incitament til at samarbejde om at forbedre deres miljø- og 
biodiversitetsstandarder.

Ændringsforslag 1789
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1790
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder, der er nævnt i 
denne artikels stk. 1, og udarbejde listen 
over afgrøder, der giver en iboende 
miljøfordel, jf. stk. 1, tredje afsnit.

Or. fr

Ændringsforslag 1791
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder, der er nævnt i 
stk. 1, andet afsnit, i denne artikel og 
definere listen over afgrøder, der giver en 
iboende miljøfordel, jf. stk. 1, tredje afsnit.

Or. fr

Ændringsforslag 1792
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder, der er nævnt i 
denne artikels stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning i 
forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1, og til 
at fastsætte regler om bibeholdelse af 
miljømæssige fokusområder, navnlig for 
at sikre, at de foranstaltninger, der er 
fastsat i denne artikels stk.1, til at 
bibeholde procentsatsen for miljømæssigt 
fokusområde, herunder de individuelle 
forpligtelser, overholdes, såfremt den 
anførte procentsats falder.

Or. en

Ændringsforslag 1793
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning i 
forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55, jf. 
nærværende artikels stk. 1 og 1a, med 
henblik på at fastsætte yderligere kriterier 
for de typer af områder, der er nævnt i 
denne artikels stk. 1, som egnede 
miljømæssige fokusområder, og at tilføje 
andre typer af områder ud over dem, der er 
nævnt i denne artikels stk. 1, som kan 
tages i betragtning i forbindelse med 
overholdelsen af den procentsats, der er 
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omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1794
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning i 
forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssig infrastruktur, der er nævnt i 
denne artikels stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssig 
infrastruktur, der kan tages i betragtning i 
forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1795
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder, der er nævnt i 
denne artikels stk. 1 og 2, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning i 
forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1 og 2.



AM\909521DA.doc 121/170 PE494.487v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 1796
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne 
og størrelsen af de miljømæssige 
fokusområder, der er nævnt i denne artikels
stk. 1, og at tilføje og definere andre typer 
miljømæssige fokusområder, der kan tages 
i betragtning i forbindelse med 
overholdelsen af den procentsats, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1797
James Nicholson, Robert Sturdy, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder og deres 
ækvivalensværdier, der er nævnt i denne 
artikels stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 1798
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder og deres 
ækvivalensværdier, der er nævnt i denne 
artikels stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1799
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 56 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder, der er nævnt i 
denne artikels stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning i 
forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 1800
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, der 
er nævnt i stk. 1, og at tilføje og definere 
andre typer miljømæssige fokusområder, 
der kan tages i betragtning i forbindelse 
med overholdelsen af den procentsats, der 
er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at definere typerne af 
miljømæssige fokusområder, der er nævnt i 
denne artikels stk. 1, og de typer af 
forvaltning, der kan gives tilladelse til, og 
at tilføje og definere andre typer 
miljømæssige fokusområder, der kan tages 
i betragtning i forbindelse med 
overholdelsen af den procentsats, der er 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1801
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Kommissionen godkender ved 
gennemførelsesretsakter den beslutning, 
der er omhandlet i stk. 1a. De 
forpligtelser, der fastsættes for de 
udpegede områder og det areal, der 
forvaltes i overensstemmelse med 
forpligtelserne i stk. 1a, skal godkendes af 
Kommissionen. Godkendelsen skal 
omfatte oplysninger om de miljø- og 
klimamæssige virkninger og være mere 
vidtrækkende end de praksisser, der er 
omhandlet i artikel 29, stk. 1, for så vidt 
angår de klima- og miljømæssige fordele. 
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Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
56, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1802
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Forvaltningsplan for næringsstoffer på 

bedriften
1. Landbrugere skal iværksætte en årlig 
forvaltningsplan for næringsstoffer på de 
arealer på deres bedrifter, der er 
omhandlet i artikel 25, stk. 2, med sigte på 
at optimere anvendelsen af organisk 
gødning og kunstige gødningsstoffer.
Landbrugere skal føre diagramark, som 
specificerer, hvilke gødningsstoffer der 
anvendes på bedriften, samt en 
jordbundsanalyserapport.
Planen skal opstille klare mål for optimal 
anvendelse af næringsstoffer på bedriften.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende fastsættelse af regler om 
anvendelse af denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1803
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson
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Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Plan for forvaltning af næringsstoffer

1. Landbrugere skal udarbejde en årlig 
plan for forvaltning af næringsstoffer på 
de støtteberettigede arealer af deres 
bedrift, som defineret i artikel 25, stk. 2. 
Den skal bestå af et diagramark for 
bedriften og et diagramark for marken, 
der mindst omfatter:
- en opdateret jordbundsanalyserapport 
for alle støtteberettigede arealer på 
bedriften
- en næringsstofanalyse af al den 
organiske gødning, der skal anvendes på 
bedriften i løbet af året, og en 
kvantificering heraf
- en optimeringsplan, der redegør for den 
planlagte anvendelse af gødningsstoffer 
og den nøjagtige gennemførelse heraf
- kalibrerings- og bakkeprøver af 
gødningsspredere og -sprøjter for at sikre 
præcis anvendelse.
Planen for forvaltning af næringsstoffer 
udarbejdes på grundlag af ovennævnte 
analyse samt balancen mellem 
afgrødernes behov og forsyningen af 
næringsstoffer til afgrøderne fra jorden 
og fra gødning og skal indeholde mål for 
optimering af anvendelsen af 
næringsstoffer og gødning og reduktion 
af kvælstofudvaskning og -afstrømning.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på nærmere at præcisere 
betingelser og regler for indholdet af de 
diagramark for bedriften og for marken, 
som landbrugere skal udfylde for at 
registrere og optimere deres planlægning 



PE494.487v01-00 126/170 AM\909521DA.doc

DA

og brug af næringsmidler.

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning vil tilvejebringe kulstof- og næringsstofeffektivitet og afbøde 
kvælstofudvaskning og -afstrømning uden for de områder, der er klassificeret som 
nitratsårbare zoner. Den bør tilvejebringe økonomiske fordele for landbrugeren og forbedre 
bedrifternes miljøresultater.

Ændringsforslag 1804
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Plan for forvaltning af næringsstoffer

1. Landbrugere skal iværksætte en årlig 
plan for forvaltning af næringsstoffer på 
de støtteberettigede arealer af deres 
bedrift, som defineret i artikel 25, stk. 2. 
Den skal bestå af et diagramark for 
bedriften og et diagramark for marken, 
der mindst omfatter:
- en jordbundsanalyserapport for alle 
støtteberettigede arealer på bedriften, som 
er lavet med intervaller på mindst 3-5 år 
og revideret årligt med henblik på at 
opstille indekser for fosfor, kalium og 
magnesium samt ph-værdi
- fuldstændige detaljer om al gødning, der 
anvendes på bedriften, herunder organisk 
gødning (tidspunkt, anvendelsesområde, 
mængde, type, opbevaring). Tilsikring af 
at landbrugeren tager hensyn til alle 
andre næringsstofkilder, inden 
gødningsanvendelsesraterne fastsættes
- landbrugere skal endvidere foretage 
regelmæssige kalibrerings- og 
bakkeprøver af gødningsspredere og 
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kalibrering af gyllespredere. 
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at vedtage specifikke 
definitioner og regler for indholdet af de 
diagramark for bedriften og for marken, 
som landbrugere skal udfylde for at 
registrere og optimere deres planlægning 
og brug af næringsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 1805
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a 
Hvad angår træagtige afgrøder, omfatter 
procentsatsen for miljømæssigt 
fokusområde det opdyrkede areal, der er 
udlagt til afgrøder, som giver positive 
årlige kulstofbindingsniveauer og 
minimerer vandforbruget (arealer, der 
vandes ved drypvanding), begrænser 
jorderosion og standser ørkendannelse. 

Or. es

Ændringsforslag 1806
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Vandforvaltningsplan
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Landbrugere skal iværksætte en 
vandforvaltningsplan på deres bedrift. 
Den skal indeholde:
- udpegelse af arealer, som er egnede til 
vandbindingsforanstaltninger
- udpegelse af arealer, som er egnede til 
tørkebekæmpelsesforanstaltninger
- nøjagtig, regelmæssig måling og 
registrering af vandforbrug.

Or. en

Ændringsforslag 1807
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 a
Plan for forbedring af 
ressourceeffektiviteten

1. Landbrugere skal iværksætte en 
handlingsplan for ressourceeffektivitet på 
de støtteberettigede arealer af deres 
bedrift, som defineret i artikel 25, stk. 2, 
herunder f.eks. a) en forvaltningsplan for 
næringsstoffer på bedriften, som kan 
inkludere anvendelsen af efterafgrøder 
eller kvælstofbindende afgrøder, 
anvendelsen af kvælstofgødning, som 
afgives langsomt, en plan for optimeret 
anvendelse af dyregødning eller 
udvinding af næringsstoffer fra 
dyregødning, b) deltagelse i et program 
for reduktion af antibiotika, c) deltagelse i 
et program for reduktion af kemiske 
plantebeskyttelsesprodukter, d) en 
energieffektivitetsplan, herunder 
foranstaltninger til at reducere 
anvendelsen af (fossile) brændstoffer 
og/eller til at producere vedvarende 
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energi.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende fastsættelse af regler om 
anvendelse af denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1808
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32a
Generelle regler for "grønne" betalinger 

– kvægfarme uden jord
Landbrugere, der opdrætter kvæg og/eller 
får uden at have jord, skal sikre, at mindst 
50 % af deres foder kommer fra bedrifter i 
nærheden af deres dyreholdsfaciliteter, og 
skal ligeledes sikre, at de har en 
forvaltningsplan for behandling af 
dyregødning og gylle på et sted, som er 
passende for den type og det antal dyr, der 
opdrættes.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføje en foranstaltning rettet mod husdyrbrug uden jordtilliggende.

Ændringsforslag 1809
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 32 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 b
Energieffektivitetsplan for bedrifterne

1. Landbrugere skal årligt foretage en 
uafhængig revision af alt energi- og 
brændstofforbrug på deres bedrift og 
udarbejde en energieffektivitetsplan for 
bedriften med henblik på at optimere den 
effektive udnyttelse af al energi og alt 
brændstof på bedriften. Planen skal bestå 
af et diagramark for bedriften med mål 
for reduktion af energi- og 
brændstofforbruget og mindst indeholde 
følgende elementer:
- detaljeret og ajourført registrering af 
bedriftens energiforsyning og 
- brændstofforbrug
- en plan for optimering af 
energieffektiviteten og isolering af alle 
eksisterende og nye bygninger, udstyr og 
maskinel på bedriften, herunder 
intelligente målere og termostatkontrol til 
el-, gas- og varmtvandsforbrug samt 
andre energieffektive anordninger som 
lavenergibelysnings- og kølesystemer og 
systemer til automatisk styring af lys.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på yderligere at præcisere de 
betingelser og regler, som skal gælde for 
indholdet af de energieffektivitetsplaner, 
som landbrugere skal iværksætte for at 
optimere energieffektiviteten og minimere 
brugen af fossile brændstoffer.

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning vil tilvejebringe kulstof- og energieffektivitet og afbøde 
klimaændringerne, og indsatsen spredes over et større antal bedrifter end ved særlige 
miljøforanstaltninger i landbruget. Den bør tilvejebringe økonomiske fordele for 
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landbrugeren og forbedre bedrifternes miljøresultater.

Ændringsforslag 1810
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 b
Energieffektivitetsplan for bedrifterne

1. Landbrugere skal iværksætte en 
energieffektivitetsplan på deres bedrift. 
Den skal mindst bestå af følgende 
elementer:
- detaljeret og regelmæssigt revideret 
registrering af bedriftens energiforsyning 
og 
- forbrug samt foranstaltninger for at øge 
energieffektiviteten på deres bedrifter.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at vedtage de præcise 
definitioner og kriterier, som skal gælde 
for de energieffektivitetsplaner, som 
landbrugere skal gennemføre for at 
optimere energieffektiviteten på bedriften.

Or. en

Ændringsforslag 1811
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 b
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Handlingsplan for biodiversitet
1. Landbrugere skal iværksætte en 
handlingsplan for biodiversitet på de 
støtteberettigede arealer af deres bedrift, 
som defineret i artikel 25, stk. 2. Planen 
skal identificere arter på bedriften og 
arter i tilbagegang med målrettede 
levestedsbestemmelser for disse arter i 
tilbagegang.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende fastsættelse af regler om 
anvendelse af denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1812
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 32 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 b
Vinterjorddække

1. Landbrugere med mere end 20 hektar 
støtteberettiget agerjord i henhold til 
artikel 25, stk. 2, skal vedligeholde et 
midlertidigt jorddække om vinteren i 
overensstemmelse med følgende 
betingelser:
- landbrugeren skal kunne oplyse 
kortnummeret, dyrkningsmetoden og det 
tilsåede grønne område.
Ikke-levende dækningsmateriale og/eller 
dækning med restprodukter fra 
landbruget kan tages i betragtning ved 
anvendelsen af denne artikel.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 55 om 
fastsættelse af regler for anvendelse af 
kravene i denne artikel samt den 
tidsperiode, hvor det midlertidige dække 
skal anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 1813
James Nicholson, Julie Girling, Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 32 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 c
Jordforvaltningsplaner

1. Landbrugere skal iværksætte en hel 
forvaltningsplan for landbrugsjorden på 
deres bedrift, hvori risiciene for 
jorderosion, betydelige fald i tabet af 
organisk materiale som følge af 
landbrugspraksisser samt jordpakning 
identificeres. Landbrugere pålægges at 
træffe passende foranstaltninger til at 
afbøde disse risici.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at vedtage de præcise 
definitioner og kriterier, som skal gælde 
for jordforvaltningsplanerne for at sikre 
effektiv udnyttelse af jorden.

Or. en

Ændringsforslag 1814
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent 
Johansson

Forslag til forordning
Artikel 32 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 c
Vinterjorddække

1. Landbrugere skal sikre, at deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, som ellers ville være bart om 
vinteren, dækkes af et midlertidigt 
plantedække i overensstemmelse med 
følgende betingelser:
- jorddækket kan omfatte græsser, 
naturlig vegetation, småkærnede 
kornarter og efterafgrøder, 
bælgfrugtafgrøder eller korsblomstrede 
afgrøder, kløver og stubbe
- naturplejeelementer og landskabstræk, 
som er udækkede, inkluderes i 
jorddækningsforanstaltningen i det 
omfang, de er forenelige med de mål, der 
forfølges i forbindelse med de miljø- og 
klimaforanstaltninger i landbruget, som 
træffes i henhold til artikel 29 i 
forordning (EU) nr. [...] [RDR]
- jorden tildækkes i en periode fastsat af 
medlemsstaten alt efter jordtype og 
klimaforhold, og jorddækket fjernes på 
det passende tidspunkt, som 
medlemsstaten fastsætter med henblik på 
at sikre maksimale miljø- og 
klimamæssige fordele i henhold til andet 
afsnit.
Urtehaver, planteskoler og skovarealer er 
undtaget fra kravet om jorddække.
2. Medlemsstater, der anvender denne 
artikel, fastsætter datoerne for etablering 
og fjernelse af jorddækket under 
hensyntagen til jordtype og klimaforhold. 
De underretter Kommissionen om de 
gældende datoer i god tid.
3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på nærmere at præcisere de 
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betingelser og regler, der gælder for 
jorddækningskravet, jf. stk. 1, herunder 
de særlige regler for afgrøder, der høstes 
sent.

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning vil især være gavnlig for jordens næringsstoffer og kulstofbinding. Det 
er nødvendigt, at medlemsstaterne fastsætter det bedste tidspunkt for etablering og fjernelse 
af jorddækket i overensstemmelse med deres særlige vilkår.

Ændringsforslag 1815
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 32 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 c
Plan for forbedring af vandforvaltningen
1. Landbrugere skal indføre 
foranstaltninger for at bevare 
vandressourcer, f.eks. gennem opsamling 
og opbevaring af regnvand, 
kunstvandingsteknikker med lavere 
vandforbrug eller præcisionsdyrkning. 
Farmerne skal måle vandforbruget på 
bedriften og påvise en væsentlig 
forbedring af deres vandeffektivitet.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende fastsættelse af regler om 
anvendelse af denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1816
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 32 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 c
Minimumsjordbearbejdning eller ingen 

jordbearbejdning og direkte boring
1. Landbrugere skal vedligeholde 20 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, med 
minimumsjordbearbejdning eller ingen 
jordbearbejdning og direkte boring. 
Landbrugeren skal føre detaljerede 
registre over bl.a. de såede afgrøder, 
landkortnummer samt den anvendte 
iblandingsmetode.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende fastsættelse af regler om 
anvendelse af denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1817
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 32 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 d
Handlingsplan for biodiversitet

1. Landbrugere skal iværksætte en 
handlingsplan for biodiversitet på de 
støtteberettigede arealer af deres bedrift, 
som defineret i artikel 25, stk. 2. Planen 
skal identificere arter på bedriften og 
arter i tilbagegang med målrettede 
levestedsbestemmelser for disse arter i 
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tilbagegang.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende fastsættelse af regler om 
anvendelse af denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1818
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 32 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 d
Kontrol og rapportering

1. Landbrugere, som vælger at iværksætte 
en eller flere af de "grønne" 
foranstaltninger, jf. artikel [32a ny - 32 c 
ny], pålægges at føre kontrol med 
forbedringer i forhold til en 2014-
basislinje.
2. Medlemsstater, som vælger at 
iværksætte en eller flere af de "grønne" 
foranstaltninger, jf. artikel [32a ny - 32 c 
ny], pålægges at føre kontrol med 
forbedringer i forhold til en 2014-
basislinje og rapportere til Kommissionen 
hvert andet år om gennemførelsen og 
resultaterne af "grønne" foranstaltninger 
i deres medlemsstat.
3. Kommissionen fremlægger hvert andet 
år på grundlag af medlemsstaternes 
rapporter og deres egne resultater en 
analyse af gennemførelsen og 
resultaterne af "grønne" foranstaltninger 
i medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 1819
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 32 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 e
Vandforvaltning

1. I medlemsstater, hvor kunstvanding er 
afgørende for landbrugsproduktion, skal 
landbrugere træffe foranstaltninger for at 
bevare vandressourcer.
Dette vil kræve måling af det vand, som er 
brugt til kunstvanding, samt iværksættelse 
af planer for vandbeskyttelse og indførelse 
af vandeffektivitetsplaner, herunder 
opsamling og opbevaring af regnvand, 
hvor det er relevant.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende fastsættelse af regler om 
anvendelse af denne foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 1820
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Finansielle bestemmelser

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.
2. Medlemsstaterne kan anvende den 
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betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.
3. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende 
loft for den betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Miljøkomponenten bør være under søjle 2 i den fælles landbrugspolitik og bør ikke udgøre en 
del af de direkte betalinger.

Ændringsforslag 1821
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Finansielle bestemmelser

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.
2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
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den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.
3. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende 
loft for den betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. de

Begrundelse

For at kunne opnå miljømæssige fordele er der brug for en tilgang, som er differentieret efter 
regioner og foranstaltninger – ikke en generel udtagning af landbrugsjord. Ligeledes bør 
miljøforanstaltningerne inden for landbruget koncentreres om den 2. søjle. I henhold til denne 
artikel ville landbrugenes konkurrenceevne og det afgørende bidrag, de kan yde til at 
modvirke verdensomspændende fødevaremangel, blive reduceret betydeligt. Regioner med 
faldende kvægbestande mangler alternative anvendelsesmuligheder for græsarealer.

Ændringsforslag 1822
Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Finansielle bestemmelser

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.
2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
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hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.
3. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende 
loft for den betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Miljøkomponenten bør være under søjle 2 i den fælles landbrugspolitik og ikke udgøre en del 
af de direkte betalinger.

Ændringsforslag 1823
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 33 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle bestemmelser Gennemførelsesbestemmelser

Or. fr

Ændringsforslag 1824
Diane Dodds

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

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1825
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1826
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 10 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 1827
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 10 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. de

Ændringsforslag 1828
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 10 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. it

Ændringsforslag 1829
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 10 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en
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Ændringsforslag 1830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne op til 10 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. es

Begrundelse

Vi mener, at det beløb, der gives til denne komponent, bør være minimalt, og foreslår, at det 
ikke overstiger et maksimum på 10 %.

Ændringsforslag 1831
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 15 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II, i de 
første to år, hvor denne forordning finder 
anvendelse, og 30 % i de følgende år.

Or. fr

Ændringsforslag 1832
Izaskun Bilbao Barandica

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

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 15 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II, 
således at den margin, hvormed 
procentsatsen for koblet støtte kan 
forhøjes, bliver udvidet.

Or. es

Ændringsforslag 1833
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 15 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. es

Begrundelse

Det er for meget at tildele 30 % af den nationale bevilling til direkte betalinger til "grønne" 
betalinger, i betragtning af at dette tildeles over hele linjen til alle landbrugere i en given 
region og ikke indføres gradvist.

Ændringsforslag 1834
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 1. For at finansiere den betaling, der er 
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omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 20 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 20 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. es

Ændringsforslag 1836
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 20 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at den procentdel af den nationale bevilling, der skal anvendes til 
miljøforanstaltninger eller "grønne" betalinger reduceres fra 30 % til 20 %. 
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Ændringsforslag 1837
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne mindst 20 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. ro

Ændringsforslag 1838
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere, at den fælles 
landbrugspolitik gøres mere miljøvenlig 
gennem forbedrede miljøordninger i 
landbruget under forordning (EU) nr. [...] 
[RDR], bruger medlemsstaterne 20 % af 
det årlige nationale loft, der er fastsat i 
bilag II, i form af EU-støtte til miljø- og 
klimaforanstaltninger i landbruget under 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne, der finansieres under 
ELFUL, som fastsat i forordning (EU) nr. 
[...] [RDR].

Or. en

Begrundelse

Miljøforanstaltninger kan bedre gennemføres under søjle 2 i den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 1839
Marian Harkin
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 25 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 1840
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne mindst 20 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II i 
2014, men dette beløb skal være forhøjet 
til 50 % senest i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 1841
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, kan
medlemsstaterne bruge op til 30 % af det 
årlige nationale loft, der er fastsat i bilag II.
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Or. en

Ændringsforslag 1842
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne op til 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. bg

Ændringsforslag 1843
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, udbetaler
medlemsstaterne 30 % af grundbetalingen 
på betingelse af overholdelse af denne 
forordnings afsnit III, kapitel 2.

Or. en

Ændringsforslag 1844
Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Grundlaget for finansiering under 
dette kapitel bør være gennemsnittet af en 
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medlemsstats direkte betalinger som 
referenceværdi med henblik på at sikre, at 
betalingen til landbrugspraksisser, som er 
gavnlige for klimaet og miljøet, er den 
samme i hver enkelt medlemsstat.    

Or. de

Ændringsforslag 1845
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Grundlaget for betalinger under dette 
kapitel bør være gennemsnittet af en 
medlemsstats direkte betalinger som 
referenceværdi med henblik på at sikre, at 
betalingen til landbrugspraksisser, som er 
gavnlige for klimaet og miljøet, er den 
samme i hver enkelt medlemsstat.    

Or. de

Ændringsforslag 1846
Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. I tilfælde af brud på forpligtelserne i 
artikel 30, 31 og 32 kan landbrugeren 
ikke gives en bøde, der er større end den 
"grønne" betaling, landbrugeren har 
fået.

Or. en
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Begrundelse

Bøder for manglende overholdelse af miljøforanstaltningerne bør begrænses til den "grønne" 
betaling, landbrugeren har fået.

Ændringsforslag 1847
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria 
do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1848
Seán Kelly, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 

udgår
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region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1849
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1850
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 

udgår
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medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1851
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1852
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 

udgår
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på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Dette forslag gør det ikke muligt at regionalisere "grønne" betalinger, da det kræves, at de 
skal beregnes individuelt.

Ændringsforslag 1853
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis 
den anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der 
er nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, 
stk. 1.

2. Medlemsstaterne anvender den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, på 
nationalt plan.

Or. de

Ændringsforslag 1854
James Nicholson, Julie Girling
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis den 
anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der er 
nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Ændringsforslag 1855
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis den 
anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der er 
nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Ændringsforslag 1856
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis den 
anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der er 
nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller, hvis artikel 20 
finder anvendelse, kan medlemsstaten 
anvende betalingen på regionalt plan. 
Hvis den anvendes på regionalt plan, 
anvender medlemsstaterne en andel af det 
loft, der er nævnt i stk. 3, i hver region. For 
hver region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1857
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis den 
anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der er 
nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1.

2. Medlemsstaterne anvender den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, på 
nationalt plan eller, hvis artikel 20 finder 
anvendelse, kan medlemsstaten anvende 
betalingen på regionalt plan. Hvis den 
anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der er 
nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er landbrugspolitikken lagt ud på regionalt plan, og derfor er 
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beslutninger om eventuelle "grønne" betalinger nødt til at blive truffet på det mest 
hensigtsmæssige administrative plan.

Ændringsforslag 1858
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan anvende den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på nationalt plan eller på regionalt plan, 
hvis artikel 20 finder anvendelse. Hvis den 
anvendes på regionalt plan, anvender 
medlemsstaterne en andel af det loft, der er 
nævnt i stk. 3, i hver region. For hver 
region beregnes denne andel ved at 
dividere det regionale loft, der er fastsat i 
henhold til artikel 20, stk. 2, med det loft, 
der er fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1.

2. Medlemsstaterne anvender den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, på 
nationalt plan. Når der tages 
udgangspunkt i artikel 20, kan 
medlemsstaterne anvende betalingen på 
regionalt plan. Hvis den anvendes på 
regionalt plan, anvender medlemsstaterne 
en andel af det loft, der er nævnt i stk. 3, i 
hver region. For hver region beregnes 
denne andel ved at dividere det regionale 
loft, der er fastsat i henhold til artikel 20, 
stk. 2, med det loft, der er fastsat i henhold 
til artikel 19, stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 1859
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Ikke-tildelte bevillinger hidrørende 
fra anvendelsen af artikel 33 overføres 
inden for den pågældende medlemsstat til 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne under ELFUL, som er 
målrettet landbrugere eller grupper af 
landbrugere, jf. artikel 14.

Or. en
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Ændringsforslag 1860
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende 
loft for den betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1861
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende 
loft for den betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at fastsætte det tilsvarende loft 
for den betaling, der er omhandlet i dette 
kapitel, på årsbasis.

Or. de

Begrundelse

Fastsættelse af den øvre grænse for betalingen for landbrugspraksisser, som er gavnlige for 
klimaet og miljøet, er ikke udelukkende en teknisk beslutning. 
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Ændringsforslag 1862
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende loft 
for den betaling, der er omhandlet i dette 
kapitel, på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

3. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter tilsvarende 
ordninger for artikel 25, stk. 5, i dette 
kapitel. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 56, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 1863
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle reduktioner eller sanktioner, 
der pålægges på grund af manglende 
overholdelse af denne artikel og artikel 
30, 31 og 32 forbliver i den medlemsstat 
og region, som de hidrører fra.

Or. en

Begrundelse

Eventuelle sanktioner, der pålægges på grund af manglende overholdelse af miljøkravene, 
bør ikke medføre en reduktion af medlemsstatens eller regionens nationale rammebeløb.

Ændringsforslag 1864
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Eventuelle reduktioner eller 
sanktioner, der pålægges på grund af 
manglende overholdelse af denne artikel 
og artikel 30,31, 31 og 3,2 forbliver i den 
medlemsstat og region, som de hidrører 
fra.

Or. en

Ændringsforslag 1865
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Eventuelle midler, der hidrører fra 
reduktion af basispræmien eller betaling 
af bøder i henhold til dette kapitel og 
kapitel 31 og 32, på grund af manglende 
overholdelse af reglerne, forbliver i den 
medlemsstat og i de regioner, som de 
hidrører fra. 

Or. de

Ændringsforslag 1866
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 b. Ikke-anvendte bevillinger under 
medlemsstaternes nationale loft, som var 
øremærket til at finansiere de betalinger, 
der er omhandlet i dette kapitel, anvendes 
til miljø- og klimaforanstaltninger i 
landbruget i overensstemmelse med 
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ELFUL-forordningen fra 2012.

Or. de

Ændringsforslag 1867
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 a
Særlig betaling for intelligent vækst

Generelle regler
1. Medlemsstaterne yder støtte til 
landbrugere i henhold til betingelserne i 
dette kapitel, forudsat at de overholder 
betingelserne i artikel 9.
2. Medlemsstaterne fastsætter de krav, der 
skal opfyldes af potentielle 
støttemodtagere.
3. Uanset betingelserne i stk. 2 er denne 
støtte rettet mod landbrugere, som skaffer 
sig en større procentdel af deres indkomst 
gennem salg af landbrugsprodukter end 
gennem deres samlede indtjening ved 
andre økonomiske aktiviteter.
4. Medlemsstaterne kan ved anvendelse af 
dette kapitel benytte de definitioner, som 
er fastsat i deres relevante nationale 
lovgivning, og som i øjeblikket anvendes 
ved ydelse af særlige former for støtte.
5. Medlemsstaterne skal forhøje værdien 
af grundbetalingsrettighederne med op til 
50 % for landbrugere, der overholder de 
betingelser, medlemsstaterne har fastsat, 
jf. dette kapitel, og under hensyntagen til 
det loft, der er omhandlet i artikel 33b.

Or. es
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Ændringsforslag 1868
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 33 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 b
Finansielle bestemmelser

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 33a, bruger 
medlemsstaterne 10 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. es

Ændringsforslag 1869
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 1870
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Begrundelse

Betalinger for områder med naturlige begrænsninger bør udelukkende behandles under søjle 
2.

Ændringsforslag 1871
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Overskrift 3 – kapitel 3 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betaling for områder med naturlige 
begrænsninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1872
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde betaling til 
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, og hvis bedrifter er helt eller 
delvist beliggende i områder med 
naturbetingede begrænsninger, som er 
udpeget af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

1. Medlemsstaterne yder betaling til 
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, og hvis bedrifter er helt eller 
delvist beliggende i områder med 
naturbetingede begrænsninger, som er 
udpeget af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

Or. fr

Ændringsforslag 1873
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde betaling til 
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, og hvis bedrifter er helt eller 
delvist beliggende i områder med 
naturbetingede begrænsninger, som er 
udpeget af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

1. Der ydes en betaling til landbrugere, der 
har ret til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1, og 
hvis bedrifter er helt eller delvist 
beliggende i områder med naturbetingede 
begrænsninger, som er udpeget af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 33, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RDR].

Or. fr

Begrundelse

Denne foranstaltning bør gøres obligatorisk med henblik på at fremme konvergensen mellem 
områder med og uden naturlige begrænsninger, sikre rimelig konkurrence mellem 
landbrugsregionerne og garantere en afbalanceret territorial udvikling.

Ændringsforslag 1874
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde betaling til 
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, og hvis bedrifter er helt eller 
delvist beliggende i områder med 
naturbetingede begrænsninger, som er 
udpeget af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

1. Medlemsstaterne samt regioner med 
beføjelse dertil kan yde betaling til 
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, og hvis bedrifter er helt eller 
delvist beliggende i områder med 
naturbetingede begrænsninger, som er 
udpeget af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

Or. es
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Begrundelse

Det bør huskes, at regionerne i nogle medlemsstater har fuldstændige beføjelser til at 
foretage udbetalinger, og dette kan ikke ignoreres i en europæisk forordning, hvis 
nærhedsprincippet skal respekteres.

Ændringsforslag 1875
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde betaling til 
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, og hvis bedrifter er helt eller 
delvist beliggende i områder med 
naturbetingede begrænsninger, som er 
udpeget af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

1. Medlemsstaterne kan yde betaling til 
landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, jf. kapitel 
1, og hvis bedrifter er helt eller delvist 
beliggende i områder med naturbetingede 
begrænsninger, områder, der hører under 
Natura 2000-netværk udpeget af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 33, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RDR] 
samt artikel 4 i Rådets direktiv 92/43/EØF 
af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter.

Or. es

Ændringsforslag 1876
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan beslutte at yde den 
betaling, der er omhandlet i stk. 1, til alle 
områder, som falder inden for rammerne af 
dette stykke, eller på grundlag af objektive 
og ikke-diskriminerende kriterier med det 
formål at begrænse betalingen til nogle af 
de områder, der er omhandlet i artikel 33, 

2. Medlemsstaterne yder den betaling, der 
er omhandlet i stk. 1, til alle områder, som 
falder inden for rammerne af dette stykke, 
eller på grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier med det formål at 
begrænse betalingen til nogle af de 
områder, der er omhandlet i artikel 33, stk. 
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stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RDR]. 1, i forordning (EU) nr. […] [RDR].

Or. fr

Begrundelse

Denne foranstaltning bør gøres obligatorisk med henblik på at fremme konvergensen mellem 
områder med og uden naturlige begrænsninger, sikre rimelig konkurrence mellem 
landbrugsregionerne og garantere en afbalanceret territorial udvikling.

Ændringsforslag 1877
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan beslutte at yde den 
betaling, der er omhandlet i stk. 1, til alle 
områder, som falder inden for rammerne af 
dette stykke, eller på grundlag af objektive 
og ikke-diskriminerende kriterier med det 
formål at begrænse betalingen til nogle af 
de områder, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RDR].

2. Medlemsstaterne kan beslutte at yde den 
betaling, der er omhandlet i stk. 1, til alle 
områder beliggende i zoner, som falder 
inden for rammerne af dette stykke, eller 
på grundlag af objektive og ikke-
diskriminerende kriterier med det formål at 
begrænse betalingen til en del af de zoner, 
der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. […] [RDR] og/eller 
visse typer af områder beliggende i disse 
zoner.

Or. fr

Ændringsforslag 1878
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan beslutte at yde den 
betaling, der er omhandlet i stk. 1, til alle 
områder, som falder inden for rammerne af 
dette stykke, eller på grundlag af objektive 

2. Medlemsstaterne kan beslutte at yde den 
betaling, der er omhandlet i stk. 1, til alle 
områder, som falder inden for rammerne af 
dette stykke, eller på grundlag af objektive 
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og ikke-diskriminerende kriterier med det 
formål at begrænse betalingen til nogle af 
de områder, der er omhandlet i artikel 33, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [RDR].

og ikke-diskriminerende kriterier til nogle 
af de områder, der er omhandlet i 
artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[RDR].

Or. fr

Ændringsforslag 1879
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de hektar, den 
pågældende landbruger ejer.

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne yder
betaling til, efter aktivering af 
betalingsrettigheder for de hektar, den 
pågældende landbruger ejer.

Or. fr

Begrundelse

Denne foranstaltning bør gøres obligatorisk med henblik på at fremme konvergensen mellem 
områder med og uden naturlige begrænsninger, sikre rimelig konkurrence mellem 
landbrugsregionerne og garantere en afbalanceret territorial udvikling.

Ændringsforslag 1880
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de hektar, den 
pågældende landbruger ejer.

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de hektar, den 
pågældende landbruger ejer.

Or. en

Ændringsforslag 1881
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Robert Sturdy, Anthea McIntyre, 
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de hektar, den 
pågældende landbruger ejer.

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin og 
digressiv graduering, lineære nedsættelser 
i henhold til artikel 7 og eventuelle 
nedsættelser og udelukkelser, der pålægges 
i henhold til artikel 65 i forordning (EU) 
nr. […] [HZR], ydes betalingen i stk. 1 på 
årsbasis pr. støtteberettiget hektar 
beliggende i områder, som 
medlemsstaterne har besluttet at yde 
betaling til, efter aktivering af 
betalingsrettigheder for de hektar, den 
pågældende landbruger ejer.

Or. en
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Ændringsforslag 1882
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de hektar, den 
pågældende landbruger ejer.

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de 
støtteberettigede hektar, den pågældende 
landbruger ejer, som er beliggende i disse 
områder med naturlige begrænsninger.

Or. es

Ændringsforslag 1883
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de hektar, den 

3. Med forbehold af stk. 2 og 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
gradvis nedsættelse og reduktion, lineære 
nedsættelser i henhold til artikel 7 og 
eventuelle nedsættelser og udelukkelser, 
der pålægges i henhold til artikel 65 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR], ydes 
betalingen i stk. 1 på årsbasis pr. 
støtteberettiget hektar beliggende i 
områder, som medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling til, efter aktivering 
af betalingsrettigheder for de 
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pågældende landbruger ejer. støtteberettigede hektar, den pågældende 
landbruger ejer, som er beliggende i disse 
områder med naturlige begrænsninger.

Or. es


