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Ændringsforslag 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den supplerende betaling pr. hektar, der 
er omhandlet i stk. 1, beregnes ved at 
dividere det beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af artikel 35, med antallet af 
støtteberettigede hektar anmeldt i henhold 
til artikel 26, stk. 1, og beliggende i 
områder, hvor medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling i 
overensstemmelse med denne artikels 
stk. 2.

4. Den supplerende betaling pr. hektar, der 
er omhandlet i stk. 1, beregnes ved at 
dividere det beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af artikel 35, med antallet af 
støtteberettigede hektar anmeldt i henhold 
til artikel 26, stk. 1, og beliggende i 
områder, hvor medlemsstaterne yder
betaling i overensstemmelse med denne 
artikels stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1885
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den supplerende betaling pr. hektar, der 
er omhandlet i stk. 1, beregnes ved at 
dividere det beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af artikel 35, med antallet af 
støtteberettigede hektar anmeldt i henhold 
til artikel 26, stk. 1, og beliggende i 
områder, hvor medlemsstaterne har 
besluttet at yde betaling i 
overensstemmelse med denne artikels 
stk. 2.

4. Den supplerende betaling pr. hektar, der 
er omhandlet i stk. 1, beregnes ved at 
dividere det beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af artikel 35, med antallet af 
støtteberettigede hektar anmeldt i henhold 
til artikel 26, stk. 1, hvor medlemsstaterne 
har besluttet at yde betaling i 
overensstemmelse med denne artikels 
stk. 2.
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Or. fr

Ændringsforslag 1886
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilpasse betalingen 
pr. hektar på grundlag af objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 1887
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan, såfremt de 
anvender afsnit 1, fastsætte et loft for, 
hvor mange af hektarer pr. bedrift der 
skal tages højde for i forbindelse med 
betalingen.

Or. fr

Ændringsforslag 1888
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende betalingen i 
dette kapitel på regionalt plan på de 

Medlemsstaterne anvender betalingen i 
dette kapitel på nationalt plan.
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betingelser, der er fastsat i dette stykke.

Or. de

Ændringsforslag 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende betalingen i 
dette kapitel på regionalt plan på de 
betingelser, der er fastsat i dette stykke.

Medlemsstaterne anvender betalingen i 
dette kapitel på regionalt plan på de 
betingelser, der er fastsat i dette stykke.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1890
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende betalingen i 
dette kapitel på regionalt plan på de 
betingelser, der er fastsat i dette stykke.

Ved anvendelse af artikel 20 kan 
medlemsstaterne anvende betalingen i 
dette kapitel på regionalt plan på de 
betingelser, der er fastsat i dette stykke.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget fastsætter en bestemmelse for regional anvendelse i overensstemmelse med 
artikel 20.
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Ændringsforslag 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det tilfælde definerer medlemsstaterne 
regionerne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som f.eks. 
kendetegnene for deres naturbetingede 
begrænsninger og agronomiske 
betingelser som godtgørelse for, at den 
ovennævnte betaling supplerer betalinger 
i henhold til artikel 33 i forordning (EU) 
nr. [] [RDR].

Or. pt

Ændringsforslag 1892
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det tilfælde definerer medlemsstaterne 
regionerne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som f.eks. 
kendetegnene for deres naturbetingede 
begrænsninger og agronomiske 
betingelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det tilfælde definerer medlemsstaterne 
regionerne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som f.eks. 
kendetegnene for deres naturbetingede 
begrænsninger og agronomiske betingelser.

I det tilfælde definerer medlemsstaterne 
regionerne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som f.eks. deres 
naturbetingede begrænsninger, 
demografiske og socioøkonomiske 
kendetegn og agronomiske betingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 1894
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fordeler det nationale 
loft, jf. artikel 35, stk. 1, mellem 
regionerne efter objektive og ikke-
diskriminerende kriterier.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1895
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingen på regionalt plan beregnes ved 
at dividere det regionale loft beregnet i 
overensstemmelse med tredje afsnit med 
antallet af støtteberettigede hektar 
anmeldt i henhold til artikel 26, stk. 1, og 
beliggende i områder, hvor 
medlemsstaterne har besluttet at yde 
betaling i overensstemmelse med denne 
artikels stk. 2.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingen på regionalt plan beregnes ved 
at dividere det regionale loft beregnet i 
overensstemmelse med tredje afsnit med 
antallet af støtteberettigede hektar anmeldt 
i henhold til artikel 26, stk. 1, og 
beliggende i områder, hvor 
medlemsstaterne har besluttet at yde
betaling i overensstemmelse med denne 
artikels stk. 2.

Betalingen på regionalt plan beregnes ved 
at dividere det regionale loft beregnet i 
overensstemmelse med tredje afsnit med 
antallet af støtteberettigede hektar anmeldt 
i henhold til artikel 26, stk. 1, og 
beliggende i områder, hvor 
medlemsstaterne yder betaling i 
overensstemmelse med denne artikels 
stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34a
Sammenhæng

Medlemsstaterne sikrer sammenhæng 
mellem de ovenfor nævnte 
foranstaltninger og søjle II-
foranstaltninger, navnlig for så vidt angår 
foranstaltninger, som tilsigter at mindske 
de uligheder, som påvirker regioner med 
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naturbetingede begrænsninger. 

Or. pt

Ændringsforslag 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Finansielle bestemmelser

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 
2013 beslutte at anvende op til 5 % af 
deres nationale loft, der er fastsat i 
bilag II.
Denne beslutning anmeldes til 
Kommissionen inden den dato, der er 
nævnt i dette stykke.
Medlemsstaterne kan senest den 1. august 
2016 revidere deres beslutning med 
virkning fra den 1. januar 2017.
2. I overensstemmelse med den del af det 
nationale loft, der skal anvendes af 
medlemsstaterne i henhold til stk. 1, 
fastsætter Kommissionen det tilsvarende 
loft for denne betaling på årsbasis ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. de

Ændringsforslag 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Forslag til forordning
Artikel 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35 udgår
Finansielle bestemmelser

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 
2013 beslutte at anvende op til 5 % af 
deres nationale loft, der er fastsat i 
bilag II.
Denne beslutning anmeldes til 
Kommissionen inden den dato, der er 
nævnt i dette stykke.
Medlemsstaterne kan senest den 1. august 
2016 revidere deres beslutning med 
virkning fra den 1. januar 2017.
2. I overensstemmelse med den del af det 
nationale loft, der skal anvendes af 
medlemsstaterne i henhold til stk. 1, 
fastsætter Kommissionen det tilsvarende 
loft for denne betaling på årsbasis ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Betalinger for områder med naturbetingede begrænsninger bør begrænses til søjle II.

Ændringsforslag 1900
Herbert Dorfmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at finansiere den betaling, der er For at finansiere den betaling, der er 
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omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 2013 
beslutte at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne – henholdsvis regionerne 
under anvendelse af artikel 20 – senest 
den 1. august 2013 beslutte at anvende op 
til 5 % af deres årlige nationale loft som 
fastsat i bilag II.

Or. de

Ændringsforslag 1901
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 2013 
beslutte at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 2013 
beslutte at anvende op til 10 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. fr

Begrundelse

For perioden 2007-2013 andrager støtten til ugunstigt stillede områder 12,6 mia. EUR. En 
fordobling af det foreslåede budget til 10 % af det nationale budget, f.eks. 31,7 mia., ville 
repræsentere et markant skift i støtten til ugunstigt stillede områder eller områder med 
naturbetingede begrænsninger.

Ændringsforslag 1902
Rareş-Lucian Niculescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 2013 
beslutte at anvende op til 5 % af deres 

For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 34, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 2013 
beslutte at anvende op til 10 % af deres 
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nationale loft, der er fastsat i bilag II. nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. ro

Ændringsforslag 1903
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med den del af det 
nationale loft, der skal anvendes af 
medlemsstaterne i henhold til stk. 1, 
fastsætter Kommissionen det tilsvarende 
loft for denne betaling på årsbasis ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

2. I overensstemmelse med den del af det 
nationale loft, der skal anvendes af 
medlemsstaterne i henhold til stk. 1, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på at fastsætte det tilsvarende loft 
for denne betaling på årsbasis.

Or. de

Begrundelse

Fastsættelsen af betalingsloftet for områder med naturbetingede begrænsninger er ikke 
udelukkende en teknisk beslutning. 

Ændringsforslag 1904
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til unge landbrugere Betalinger til unge landbrugere og 
nytilkomne landbrugere

Or. en
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Ændringsforslag 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til unge landbrugere Betalinger til unge landbrugere og 
nytilkomne landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til unge landbrugere Betalinger til unge landbrugere og nye 
landbrugere

Or. fr

Ændringsforslag 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til unge landbrugere Betalinger til unge landbrugere og nye 
landbrugere

Or. fr

Ændringsforslag 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til unge landbrugere Betalinger til unge landbrugere og 
kvindelige landbrugere

Or. it

Begrundelse

Der bør ydes støtte og opmuntring til kvinder i landbrugssektoren, navnlig i de tilfælde, hvor 
kvinderne ud over deres landbrugsmæssige arbejde også har familiemæssige forpligtelser. 
Der bør ydes finansiel støtte uanset alder.

Ændringsforslag 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til unge landbrugere Betalinger til unge landbrugere og fremme 
af lige rettigheder for kvindelige 
arbejdstagere i landdistrikterne

Or. es

Ændringsforslag 1910
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalinger til unge landbrugere Betalinger til nye landbrugere

Or. fr
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Ændringsforslag 1911
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne eller regionerne kan 
yde en årlig betaling til unge landbrugere, 
der er berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.
Medlemsstaterne eller regionerne kan 
alternativt vælge at udvide denne ordning 
til at omfatte alle landbrugere, som har 
indledt deres landbrugsvirksomhed inden 
for de seneste fem år forud for tildelingen 
af betalingen. 

Or. en

Ændringsforslag 1912
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, 
jf. kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere.  Denne 
betaling skal være obligatorisk for de 
medlemsstater, som ikke iværksætter 
foranstaltninger til støtte for unge 
landbrugere i medfør af forordning (EU) 
nr. […] [RDR].

Or. fr

Ændringsforslag 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.
Medlemsstaterne kan alternativt vælge at 
udvide denne ordning til at omfatte alle 
landbrugere, som har indledt deres 
landbrugsvirksomhed inden for de sidste 
fem år. 

Or. en

Ændringsforslag 1914
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne eller regionerne kan 
yde en årlig betaling til unge landbrugere
eller nytilkomne landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ligeledes kunne tilbyde støtte til nytilkomne landbrugere i sektoren og 
ikke blot til unge landbrugere. Ældre nytilkomne har ofte betydelige erfaringer fra andre 
brancher end landbrugsbranchen, og deres interesse i at gå ind i branchen bør støttes i lighed 
med den støtte, der ydes til unge landbrugere.

Ændringsforslag 1915
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne eller regionerne kan 
yde en årlig betaling til unge landbrugere, 
der er berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. de

Ændringsforslag 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, 
jf. kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
enkeltbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en
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Begrundelse

Ordningen for unge landbrugere bør være frivillig for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en

Begrundelse

Ordningen for unge landbrugere bør være frivillig for en medlemsstat.
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Ændringsforslag 1920
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 1921
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 1922
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelsen bør være valgfri for medlemsstaterne for at afspejle, at der findes forskellige 
politiske muligheder for at hjælpe unge landbrugere med at etablere sig.

Ændringsforslag 1923
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne kan yde en årlig 
betaling til unge landbrugere, der er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 1924
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstater, som ikke inkluderer et 
tematisk delprogram for unge 
landbrugere i medfør af artikel 8 i 
forordning (EU) nr. [] [RDR] med de 
maksimale støttesatser, som er forhøjet i 
overensstemmelse med bilag I til 
forordning (EU) nr. [] [RDR] yder en årlig 
betaling til landbrugere, der er berettiget til 
en betaling under grundbetalingsordningen, 
jf. kapitel 1.

Or. en
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Ændringsforslag 1925
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstater, som ikke inkluderer et 
tematisk delprogram for unge 
landbrugere i medfør af artikel 8 i 
forordning (EU) nr. [] [RDR] med de 
maksimale støttesatser, som er forhøjet i 
overensstemmelse med bilag I til 
forordning (EU) nr. [] [RDR] yder en årlig 
betaling til landbrugere, der er berettiget til 
en betaling under grundbetalingsordningen, 
jf. kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 1926
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstater, som ikke inkluderer et 
tematisk delprogram for unge 
landbrugere i medfør af artikel 8 i 
forordning (EU) nr. [] [RDR] med de 
maksimale støttesatser, som er forhøjet i 
overensstemmelse med bilag I til 
forordning (EU) nr. [] [RDR] yder en årlig 
betaling til landbrugere, der er berettiget til 
en betaling under grundbetalingsordningen, 
jf. kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 1927
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til nye landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

Or. fr

Ændringsforslag 1928
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere og nytilkomne 
landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

Or. en

Ændringsforslag 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere og nytilkomne 
landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.
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Or. en

Ændringsforslag 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere og nye landbrugere, 
der er berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. fr

Ændringsforslag 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere og nye landbrugere, 
der er berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. pt

Ændringsforslag 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere, der er berettiget til en 
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betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, på en sådan måde, at det støtter 
generationsskift og tilskynde mennesker 
til at etablere sig som landbrugere.

Or. fr

Ændringsforslag 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1, og som opfylder de af 
medlemsstaten fastsatte objektive 
kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1. Tilsvarende skal det i 
sammenhæng med denne ordning 
overvejes at indføre en betaling, som skal
sikre, at det arbejde, kvinder udfører i 
landdistrikterne, anerkendes på passede 
social og erhvervsmæssig vis, ved at give 
kvinderne officiel status som aktive 
medlemmer af landbrugsarbejdsstyrken 
gennem fremme af medejerskab i 
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landbrug, hvor det er relevant.

Or. es

Ændringsforslag 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere og til kvinder, der er
beskæftiget inden for landbruget og 
bidrager til økonomien i landdistrikterne, 
og som er berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. it

Begrundelse

Kvinder i landdistrikter kombinerer ofte deres landbrugsmæssige arbejde med de 
familiemæssige forpligtelser.

Ændringsforslag 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til landbrugere, der er berettiget til en 
betaling under grundbetalingsordningen, jf. 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til unge landbrugere, som for nylig har 
etableret sig som landbrugere, og som er 
berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.

Or. es
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er fremsat af hensyn til sammenhængen med den foreslåede støtte til 
unge landbrugere i medfør af forordningen om udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen, medlemsstaterne og 
regionerne udfører statistisk forskning 
med henblik på at fastslå, hvor mange 
kvinder der er involveret i ikke-anerkendt 
økonomisk aktivitet som fastsat i denne 
forordning inden for landdistrikterne, 
fastslå deres antal og deres stilling på 
bedrifterne og foretage et skøn over deres 
bidrag til landbrugsindkomsten og 
vurdere den støtte, som bør stilles til 
rådighed, med henblik på at legalisere 
deres beskæftigelsesstatus og sikre dem 
erhvervsmæssig og social anerkendelse. 
Betalingsordninger for sådanne kvinder 
skal fokusere på at give kvinderne 
arbejdstagerstatus eller status som 
medejer af landbrug.
Resultatet af denne statistiske forskning 
skal foreligge senest den 31. juli 2016.  Et 
år efter denne dato skal Kommissionen 
fremlægge et forslag om revision af denne 
forordning med henblik på at afspejle 
disse ændringer, fastsætte en 
overgangsperiode for denne legalisering 
og fastlægge bestemmelserne for 
finansieringen af sådanne betalinger. 
Denne proces, som skal sikre fuld 
ligestilling for kvindelige arbejdstagere i 
landdistrikterne, bør afsluttes senest den 
31. december 2020.

Or. es



AM\909525DA.doc 27/171 PE494.491v01-00

DA

Begrundelse

Dette ændringsforslag foreslår en metodologi og en tidsplan for legaliseringsprocessen.

Ændringsforslag 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I dette kapitel forstås ved "unge 
landbrugere":

2. I dette kapitel forstås ved ”unge 
landbrugere” og ”nytilkomne 
landbrugere”:

Or. en

Ændringsforslag 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I dette kapitel forstås ved "unge 
landbrugere":

2. I dette kapitel forstås ved ”nytilkomne 
landbrugere”:

Or. en

Ændringsforslag 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I dette kapitel forstås ved "unge 
landbrugere":

2. I dette kapitel forstås ved ”unge 
landbrugere og nye landbrugere”:
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Or. fr

Ændringsforslag 1941
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I dette kapitel forstås ved "unge 
landbrugere":

2. I dette kapitel forstås ved "nye
landbrugere":

Or. fr

Ændringsforslag 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I dette kapitel forstås ved "unge 
landbrugere":

2. I dette kapitel forstås ved "unge 
landbrugere, som for nylig har etableret 
sig som landbrugere":

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er fremsat af hensyn til sammenhængen med den støtte, som ydes til 
unge landbrugere i medfør af forordningen om udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I dette kapitel forstås ved "unge 2. I dette kapitel gælder følgende 
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landbrugere": definitioner:

Or. pt

Ændringsforslag 1944
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fysiske personer, som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
driftsleder på bedriften, eller som har 
etableret en bedrift inden for de seneste 
fem år forud for ansøgning om deltagelse 
i grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], 
og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1945
Béla Glattfelder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fysiske personer, som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
driftsleder på bedriften, eller som har 
etableret en bedrift inden for de seneste 
fem år forud for ansøgning om deltagelse 
i grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], 
og

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fysiske personer, som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
driftsleder på bedriften, eller som har 
etableret en bedrift inden for de seneste 
fem år forud for ansøgning om deltagelse i 
grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], og

a) ved ”nye landbrugere” forstås: fysiske 
personer, som for første gang etablerer sig 
på en landbrugsbedrift som driftsleder på 
bedriften, eller som har etableret en bedrift 
inden for de seneste fem år forud for 
ansøgning om deltagelse i 
grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR];

Or. pt

Ændringsforslag 1947
James Nicholson, Diane Dodds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fysiske personer, som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
driftsleder på bedriften, eller som har 
etableret en bedrift inden for de seneste 
fem år forud for ansøgning om deltagelse i 
grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], og

a) fysiske personer, som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift, eller 
som har etableret en bedrift inden for de 
seneste fem år forud for ansøgning om 
deltagelse i grundbetalingsordningen, jf. 
artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[HZR], og

Or. en

Begrundelse

Betalingen til unge landbrugere bør ikke begrænses til kun at omfatte driftsledere på en 
bedrift.  Unge landbrugere, som er gået ind i en eksisterende bedrift, bør ikke udelukkes fra at 
modtage denne betaling, navnlig eftersom denne kan være den primære og traditionelle måde, 
hvorpå unge landbrugere etablerer sig inden for landbrug.  Ydermere er forskellen mellem at 
gå ind i en eksisterende bedrift og blive driftsleder af en bedrift ikke nødvendigvis særlig 
tydelig.
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Ændringsforslag 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fysiske personer, som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
driftsleder på bedriften, eller som har 
etableret en bedrift inden for de seneste 
fem år forud for ansøgning om deltagelse i 
grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], og

a) fysiske personer, som for første gang 
etablerer sig på en landbrugsbedrift som 
den eneste driftsleder på bedriften, eller 
som har etableret en bedrift inden for de 
seneste fem år forud for ansøgning om 
deltagelse i grundbetalingsordningen, jf. 
artikel 73, stk. 1, i forordning (EU) nr. […] 
[HZR], og

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer definitionen, som bør dække de personer, som for første gang bliver 
driftsledere på en bedrift.

Ændringsforslag 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1950
James Nicholson

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

(b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

b) i dette kapitel forstås ved "unge 
landbrugere”: enhver person, som er 
under 40 år på tidspunktet for indgivelse af 
ansøgningen, jf. litra a).

Or. en

Ændringsforslag 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

b) som er 40 år eller yngre på tidspunktet 
for indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

Or. en

Begrundelse

Alderen på de støtteberettigede bør ligeledes bringes i overensstemmelse med de nuværende 
ordninger og omfatte personer, som er 40 år.

Ændringsforslag 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

b) i tilfælde af, at der kun er tale om 
”unge landbrugere”: en person, som er 
under 40 år på tidspunktet for indgivelse af 
ansøgningen, jf. litra a).

Or. en
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Ændringsforslag 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

b) som ikke er ældre end 40 år i det år, 
hvor ansøgningen til 
grundbetalingsordningen indgives, jf. 
litra a).

Or. en

Ændringsforslag 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

b) som er under 40 år på tidspunktet for 
den første etablering af en 
landbrugsbedrift, jf. litra a). 
Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 1955
Béla Glattfelder

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

b) som er under 40 år. 
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Or. en

Ændringsforslag 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) som er under 40 år på tidspunktet for 
indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).

b) ved “unge landbrugere” forstås: 
landbrugere, som er under 40 år.

Or. pt

Ændringsforslag 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) juridiske personer, hvoraf et eller flere 
medlemmer opfylder de i litra a) fastsatte 
kriterier.

Or. fr

Ændringsforslag 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for at kunne betegnes som en ”ung 
landbruger" under den første søjle skal 
unge landbrugere opfylde objektive og 
ikke-diskriminerende kriterier fastlagt af 
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medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 1, litra u), i forordning (EU) 
nr. […] [RDR].

Or. en

Ændringsforslag 1959
Mariya Gabriel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) som opfylder de af medlemsstaterne i 
den anden søjle fastlagte kriterier for 
unge landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan fastsætte visse 
yderligere objektive og ikke-
diskriminerende kriterier, som unge 
landbrugere og/eller nytilkomne 
landbrugere skal opfylde, navnlig med 
hensyn til passende kvalifikationer, 
erfaring og/eller uddannelseskrav. 

Or. en

Ændringsforslag 1961
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I denne forordning forstås ved 
”kvinder involveret i ikke-anerkendte 
økonomiske aktiviteter inden for 
landdistrikter": en ægtefælle eller 
samlever til ejeren af en bedrift og/eller til 
en person, der bor på en bedrift, som 
udfører landbrugsarbejde i mere end 
halvdelen af arbejdsdagen på en sådan 
bedrift, men som ikke er registreret som 
medejer eller har et kontraktmæssigt 
forhold til bedriften og/eller ikke er 
registreret som arbejdsløs og derfor ikke 
er omfattet af beskæftigelsesstatistikker.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag opfylder kravene til et udkast til en definition på kvinder involveret i 
ikke-anerkendte økonomiske aktiviteter inden for landdistrikter.

Ændringsforslag 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
ydes betaling i medfør af dette kapitel til 
personer, for hvilke det er fastslået, at de 
fra datoen for offentliggørelsen af 
Kommissionens forslag til denne 
forordning kunstigt har skabt 
betingelserne for at være berettiget til den 
i stk. 1 nævnte betaling.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne skal sikre, at denne betaling kun tildeles ægte unge landbrugere og 
nytilkomne landbrugere og ikke til personer, som viser sig på kunstig vis selv at have skabt 
betingelserne for at være støtteberettiget. 

Ændringsforslag 1963
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af bestemmelserne om 
finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 
reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 
7, og eventuelle nedsættelser og 
udelukkelser, der pålægges i henhold til 
artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 
[HZR], ydes betalingen i denne artikels stk. 
1 på årsbasis, når landbrugeren har 
aktiveret betalingsrettighederne.

3. Med forbehold af bestemmelserne om 
finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 
reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 
7, og eventuelle nedsættelser og 
udelukkelser, der pålægges i henhold til 
artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 
[HZR], ydes betalingen i denne artikels stk. 
1 på årsbasis med 50 % af det samlede 
disponible beløb udbetalt det første år og 
de sidste 50 % fordelt ud over de 
efterfølgende år, når landbrugeren har 
aktiveret betalingsrettighederne.

Or. en

Begrundelse

Især unge landbrugere og nytilkomne landbrugere har behov for hurtig startstøtte, f.eks. for 
at opnå lån/kreditter. Støttebeløbet bør derfor splittes op på en sådan måde, at de modtager 
en større del i begyndelsen.

Ændringsforslag 1964
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af bestemmelserne om 3. Med forbehold af bestemmelserne om 
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finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 
reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 
7, og eventuelle nedsættelser og 
udelukkelser, der pålægges i henhold til 
artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 
[HZR], ydes betalingen i denne artikels stk. 
1 på årsbasis, når landbrugeren har 
aktiveret betalingsrettighederne.

finansiel disciplin, lineære nedsættelser, jf. 
artikel 7, og eventuelle nedsættelser og 
udelukkelser, der pålægges i henhold til 
artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 
[HZR], ydes betalingen i denne artikels stk. 
1 på årsbasis, når landbrugeren har 
aktiveret betalingsrettighederne.

Or. en

Ændringsforslag 1965
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter en grænse på 
indtil maksimalt 50 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1966
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at 
gange tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

udgår

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:
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(a) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifternes 
gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 
mindre end eller lig med 25 hektarer, 
højst 25 aktiverede betalingsstørrelser
(b) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 
jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 
aktiverede betalingsrettigheder og højst et 
antal, som ikke overstiger 
gennemsnitsstørrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne beregner hvert år
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Summen af betalingen i stk. 1 udgør det 
nøjagtige beløb, som kræves for at bringe
betalingen op til gennemsnittet pr. hektar 
under medlemsstatens eller regionens 
grundbetaling plus 25 %. I de tilfælde, 
hvor grundbetalingen pr. hektar allerede 
oversiger gennemsnittet plus 25 %, 
foretages ingen yderligere betaling.
Medlemsstaterne fastsætter en grænse på 
indtil maksimalt 50 hektar.

Or. en

Begrundelse

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.
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Ændringsforslag 1968
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne beregner hvert år
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Summen af betalingen i stk. 1 udgør det 
nøjagtige beløb, som kræves for at bringe 
betalingen op til gennemsnittet pr. hektar 
under medlemsstatens eller regionens 
grundbetaling plus 25 %. I de tilfælde, 
hvor grundbetalingen pr. hektar allerede 
oversiger gennemsnittet plus 25 %, 
foretages ingen yderligere betaling.
Medlemsstaterne fastsætter en grænse på 
indtil maksimalt 50 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder i den 
pågældende medlemsstat eller region med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag forenkler metoden for beregning af denne betaling.
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Ændringsforslag 1970
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder i den 
pågældende medlemsstat eller region med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

For at gøre denne ordning effektiv bør beregningen baseres på et nationalt eller regionalt 
gennemsnit. En individuel værdi ville medføre unødvendig administration og cementere 
forskellene mellem landbrugerne. 

Ændringsforslag 1971
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af den nationale 
gennemsnitsværdi af 
betalingsrettighederne med antallet af 
rettigheder landbrugeren har aktiveret i 
henhold til artikel 26, stk. 1.

Or. de
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Ændringsforslag 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 
tallet svarende til 25 % af 
gennemsnitsværdien af den pågældende 
landbrugers betalingsrettigheder med 
antallet af rettigheder landbrugeren har 
aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.

Medlemsstaterne beregner hvert år 
summen af betalingen i stk. 1:

– enten ved at gange tallet svarende til 25 
% af gennemsnitsværdien af den 
pågældende landbrugers 
betalingsrettigheder med antallet af 
rettigheder landbrugeren har aktiveret i 
henhold til artikel 26, stk. 1

– eller ved at fastsætte et fast beløb for de 
støtteberettigede arealer som defineret i 
den nationale eller regionale plan, 
– eller kort og godt på grundlag af et fast 
beløb pr. bedrift som defineret i den 
nationale eller regionale plan.

Or. fr

Ændringsforslag 1973
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

udgår

(a) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifternes 
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gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 
mindre end eller lig med 25 hektarer, 
højst 25 aktiverede betalingsstørrelser
(b) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 
jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 
aktiverede betalingsrettigheder og højst et 
antal, som ikke overstiger 
gennemsnitsstørrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

udgår

a) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifternes 
gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 
mindre end eller lig med 25 hektarer, 
højst 25 aktiverede betalingsstørrelser
b) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 
jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 
aktiverede betalingsrettigheder og højst et 
antal, som ikke overstiger 
gennemsnitsstørrelsen.

Or. es

Begrundelse

Der bør ikke fastsættes en grænse for størrelsen af de arealer, som unge landbrugere kan 
opnå supplerende støtte til. Dette sikrer, at støttebeløbet forbliver attraktivt.



PE494.491v01-00 44/171 AM\909525DA.doc

DA

Ændringsforslag 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Medlemsstaterne kan ved anvendelse af 
første afsnit vælge at begrænse antallet af 
aktiverede betalingsrettigheder:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag forenkler metoden for beregning af denne betaling.

Ændringsforslag 1976
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Medlemsstaterne kan ved anvendelse af 
første afsnit vælge at begrænse antallet af 
aktiverede betalingsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Af forenklingshensyn og fordi unge landbrugere ofte driver større bedrifter, bør hele arealet 
være berettiget til supplerende støtte.  Et frivilligt loft kan imidlertid være formålstjenligt. 
Med henblik på at undgå unødvendig administration bør alle yderligere kriterier for at være 
støtteberettiget under ordningen for unge landbrugere være frivillig.

Ændringsforslag 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław
Adam Siekierski
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Medlemsstaterne fastsætter ved anvendelse 
af første afsnit en grænse på op til 
minimum 50 hektar, hvilket giver 
medlemsstaterne fleksibilitet til at forhøje 
grænsen herover med henblik på at nå op 
på mindst 2 % af den nationale 
bevillingsramme:

Or. en

Ændringsforslag 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Ved anvendelse af første afsnit fastsætter 
medlemsstaterne en grænse på indtil 
maksimalt 100 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Ved anvendelse af første afsnit fastsætter 
medlemsstaterne en maksimal grænse på 
100 hektar til optagelse i bilaget.
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Or. ro

Ændringsforslag 1980
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Ved anvendelse af første afsnit fastsætter 
medlemsstaterne en grænse, som ikke må 
overstige 100 hektar.

Or. fr

Ændringsforslag 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Ved anvendelse af første afsnit fastsætter 
medlemsstaterne en maksimal grænse på 
100 hektar.

Or. ro

Ændringsforslag 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
første afsnit overholde følgende grænser 

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 
mulighederne i første og andet led i 
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vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

forrige afsnit overholde følgende grænser 
vedrørende antallet af aktiverede 
betalingsrettigheder:

Or. fr

Ændringsforslag 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifternes 
gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 
mindre end eller lig med 25 hektarer, 
højst 25 aktiverede betalingsstørrelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifternes 
gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 
mindre end eller lig med 25 hektarer, 
højst 25 aktiverede betalingsstørrelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifternes 
gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 
mindre end eller lig med 25 hektarer, 
højst 25 aktiverede betalingsstørrelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifternes 
gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 
mindre end eller lig med 25 hektarer, 
højst 25 aktiverede betalingsstørrelser

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 
jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 
aktiverede betalingsrettigheder og højst et 
antal, som ikke overstiger 
gennemsnitsstørrelsen.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 
jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 
aktiverede betalingsrettigheder og højst et 
antal, som ikke overstiger 
gennemsnitsstørrelsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 
jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 
aktiverede betalingsrettigheder og højst et 
antal, som ikke overstiger 
gennemsnitsstørrelsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i medlemsstater, hvor 
landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 
jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 
aktiverede betalingsrettigheder og højst et 
antal, som ikke overstiger 
gennemsnitsstørrelsen.

udgår

Or. ro

Ændringsforslag 1991
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale støtteberettigede areal, 
som kan komme i betragtning for så vidt 
angår den i dette kapitel nævnte betaling, 
må ikke overstige 100 hektar pr. bedrift.

Or. en

Ændringsforslag 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 55 om betingelserne for en fysisk 
persons berettigelse til at modtage 
betalinger i henhold til stk. 1, og især 
anvendelsen af aldersgrænsen fastsat i 
stk. 2, litra b) for en eller flere personer, 
der udgør en juridisk person.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 55 om metoderne til beregning af 
betalingen, når den tildeles en juridisk 
person, som betragtes som en ung 
landbruger i den i stk. 2a anførte 
betydning.
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Or. fr

Ændringsforslag 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, benytter 
medlemsstaterne en procentsats af det 
årlige nationale loft, jf. bilag II, der ikke
overstiger 2 %. De underretter senest den 
1. august 2013 Kommissionen om hvilken 
procentsats, der forventes at finansiere 
betalingen.

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, benytter 
medlemsstaterne en procentsats af det 
årlige nationale loft, jf. bilag II, der 
overstiger 4 %. De underretter senest den 
1. august 2013 Kommissionen om hvilken 
procentsats, der forventes at finansiere 
betalingen.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at forhøje procentsatsen for ikke at udøve forskelsbehandling over for unge 
mennesker og kvinder, som ønsker at etablere sig som landbrugere.

Ændringsforslag 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, benytter 
medlemsstaterne en procentsats af det 
årlige nationale loft, jf. bilag II, der ikke 
overstiger 2 %. De underretter senest den 
1. august 2013 Kommissionen om hvilken 
procentsats, der forventes at finansiere 
betalingen.

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, benytter 
medlemsstaterne en procentsats af det 
årlige nationale loft, jf. bilag II, der ikke 
overstiger 4 %. De underretter senest den 
1. august 2013 Kommissionen om hvilken 
procentsats, der forventes at finansiere 
betalingen.
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Or. ro

Ændringsforslag 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, benytter 
medlemsstaterne en procentsats af det 
årlige nationale loft, jf. bilag II, der ikke 
overstiger 2 %. De underretter senest den 
1. august 2013 Kommissionen om hvilken 
procentsats, der forventes at finansiere 
betalingen.

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, benytter 
medlemsstaterne en procentsats af det 
årlige nationale loft, jf. bilag II, der ikke er 
lavere end 1 % og ikke overstiger 2 %. De 
underretter senest den 1. august 2013 
Kommissionen om hvilken procentsats, der 
forventes at finansiere betalingen.

Or. en

Ændringsforslag 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, benytter
medlemsstaterne en procentsats af det 
årlige nationale loft, jf. bilag II, der ikke 
overstiger 2 %. De underretter senest den 
1. august 2013 Kommissionen om hvilken 
procentsats, der forventes at finansiere 
betalingen.

Med henblik på at finansiere den betaling, 
der er omhandlet i artikel 36, kan
medlemsstaterne benytte en procentsats af 
det årlige nationale loft, jf. bilag II, der 
ikke overstiger 2 %. De underretter senest 
den 1. august 2013 Kommissionen om 
hvilken procentsats, der forventes at 
finansiere betalingen.

Or. de

Ændringsforslag 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan senest den 1. august 
2016 revidere denne forventede 
procentsats med virkning fra den 1. januar 
2017. De underretter senest den 1. august 
2016 Kommissionen om den reviderede 
procentdel.

Medlemsstaterne kan den 15. oktober hvert 
år efter 2014 reducere denne forventede 
procentsats på grundlag af de 
ansøgninger, som er blevet indgivet med 
hensyn til det pågældende år.  De 
underretter senest den 15. oktober hvert år
Kommissionen om den reviderede 
procentdel.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at den årlige støtte, som ydes i henhold til ordningen for unge 
landbrugere, anvendes mere effektivt, samtidig med at det sikrer anvendelse af det maksimalt 
fastsatte beløb, således at underudnyttelse undgås.

Ændringsforslag 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan senest den 1. august 
2016 revidere denne forventede 
procentsats med virkning fra den 1. januar 
2017. De underretter senest den 1. august 
2016 Kommissionen om den reviderede 
procentdel.

Medlemsstaterne kan den 15. oktober hvert 
år efter 2014 reducere denne forventede 
procentsats på grundlag af de 
ansøgninger, som er blevet indgivet med 
hensyn til det pågældende år.  De 
underretter senest den 15. oktober hvert år 
Kommissionen om den reviderede 
procentdel.

Or. es

Begrundelse

Hvis der modtages færre ansøgninger end forventet på det tidspunkt, hvor den nødvendige 
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finansiering til ordningen blev fastsat, ville det medføre, at ikke alle de disponible midler ville 
blive anvendt. 

Ændringsforslag 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan senest den 1. august
2016 revidere denne forventede procentsats 
med virkning fra den 1. januar 2017. De 
underretter senest den 1. august 2016
Kommissionen om den reviderede 
procentdel.

Medlemsstaterne kan senest den 1. august
hvert år revidere denne forventede 
procentsats med virkning fra det 
efterfølgende år. De underretter senest den 
1. august året før, den ændrede 
procentsats gælder, Kommissionen om 
den reviderede procentdel

Or. en

Ændringsforslag 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af loftet på 2 % i stk. 1, 
hvis summen af de betalinger, der er blevet 
ansøgt om i en medlemsstat i et givent år 
overstiger loftet i stk. 4, og hvis loftet er 
under 2 % af det årlige nationale loft i bilag 
II, anvender medlemsstaterne en lineær 
nedsættelse på alle betalingerne, der ydes 
til alle landbrugere i henhold til artikel 25.

2. Med forbehold af procentsatsen på 4 % i 
stk. 1, hvis summen af de betalinger, der er 
blevet ansøgt om i en medlemsstat i et 
givent år overstiger loftet i stk. 4, og hvis 
loftet er under 4 % af det årlige nationale 
loft i bilag II, anvender medlemsstaterne en 
lineær nedsættelse på alle betalingerne, der 
ydes til alle landbrugere i henhold til 
artikel 25.

Or. it
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Ændringsforslag 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af loftet på 2 % i stk. 1, 
hvis summen af de betalinger, der er blevet 
ansøgt om i en medlemsstat i et givent år 
overstiger loftet i stk. 4, og hvis loftet er 
under 2 % af det årlige nationale loft i bilag 
II, anvender medlemsstaterne en lineær 
nedsættelse på alle betalingerne, der ydes 
til alle landbrugere i henhold til artikel 25.

2. Hvis summen af de betalinger, der er 
blevet ansøgt om i en medlemsstat i et 
givent år overstiger loftet i stk. 4, og hvis 
loftet er under 2 % af det årlige nationale 
loft i bilag II, anvender medlemsstaterne en 
lineær nedsættelse på alle betalingerne, der 
ydes til alle landbrugere i henhold til 
artikel 25, op til det i stk. 1 fastsatte loft på 
2 %.

Or. es

Ændringsforslag 2002
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På baggrund af den anslåede procentsats, 
som medlemsstaterne har oplyst om i 
overensstemmelse med stk. 1, fastsætter
Kommissionen det tilsvarende loft for 
betalingen i artikel 36 på årsbasis ved 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

4. På baggrund af den anslåede procentsats, 
som medlemsstaterne har oplyst om i 
overensstemmelse med stk. 1, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 55 med henblik på at fastsætte 
det tilsvarende loft for denne betaling på 
årsbasis.

Or. de

Begrundelse

Fastsættelsen af betalingsloftet for unge landbrugere er ikke udelukkende en teknisk 
beslutning. 
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Ændringsforslag 2003
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Almindelige bestemmelser om 

risikostyring
1. Medlemsstaterne kan dække:
a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne eller grupper af 
landbrugere, til præmier til forsikring af 
afgrøder, dyr og planter mod økonomiske 
tab som følge af ugunstige vejrforhold og 
dyre- eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb
b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom, 
en miljøhændelse eller ugunstige 
vejrforhold, herunder tørke
c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde eller forsikringer, som yder 
kompensation til landbrugere, der oplever 
en alvorlig tilbagegang i deres indkomst.
2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og c), forstås ved en "gensidig 
fond" en ordning, som medlemsstaten har 
godkendt i henhold til sin nationale ret, 
som giver de tilsluttede landbrugere 
mulighed for at forsikre sig selv, hvorved 
der ydes kompensation til de tilsluttede 
landbrugere, der rammes af økonomiske 
tab forårsaget af udbrud af en dyre- eller 
plantesygdom, en miljøhændelse eller 
ugunstige vejrforhold, eller som er udsat 
for et voldsomt fald i deres indkomst.
3. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af denne støtte med andre 
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nationale eller EU-støtteinstrumenter 
eller private forsikringsordninger undgås. 
Direkte indkomststøtte, som modtages 
under Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (i det 
følgende benævnt "EGF"), tages også i 
betragtning ved vurderingen af 
landbrugerens indkomstniveau.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende minimums- og 
maksimumsløbetiden for de kommercielle 
lån til gensidige fonde, der er omhandlet i 
artikel 37c, stk. 3, litra b), og artikel 37d, 
stk. 4.
5. Kommissionen forelægger en 
midtvejsrevision for Europa-Parlamentet 
og Rådet vedrørende gennemførelsen af 
risikostyringsforanstaltningen og foreslår, 
om nødvendigt, passende
lovgivningsmæssige forslag til forbedring.

Or. it

Ændringsforslag 2004
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 37 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37b
Afgrøde-, dyre- og planteforsikring

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



PE494.491v01-00 58/171 AM\909525DA.doc

DA

eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, hvilket resulterer i en 
reduktion af den årlige produktion på 
mere end 30 % i sammenligning med 
landbrugerens gennemsnitlige årlige 
produktion. Den gennemsnitlige årlige 
produktion skal beregnes ved at tage 
tallene for de foregående tre år eller de 
foregående fem år og udelade det højeste 
og laveste tal, eller i behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde, ved at tage tallene for 
et bestemt år i de foregående fem år.
Målingen af tabets omfang kan 
skræddersys til de særlige kendetegn for 
ethvert type produkt, der bruger
a) biologiske indeks (mængden af tabt 
biomasse) eller tilsvarende tab af 
udbytteindeks, der er fastlagt på 
bedriftsniveau, lokalt, regionalt eller 
nationalt plan, eller
b) vejrindeks (mængden af nedbør, 
temperatur, osv.), der er fastlagt på lokalt, 
regionalt eller nationalt plan.
2. Ugunstige vejrforhold eller udbrud af 
en dyre- eller plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb skal være officielt 
anerkendt af den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat. 
Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.
3. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i 
stk. 37a, stk. 1, litra a), og må ikke være 
knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion. Medlemsstaterne 
kan begrænse størrelsen af den præmie, 
der er berettiget til støtte, ved at anvende 
passende lofter.

Or. it
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Ændringsforslag 2005
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 37 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37c
Gensidige fonde for dyre- og 

plantesygdomme, miljøhændelser og 
ugunstige vejrforhold

For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:
a) akkrediteres af den kompetente 
myndighed i overensstemmelse med 
national ret
b) have en åben politik over for 
indbetalinger til og udbetalinger fra 
fonden
c) have klare regler om fordeling af 
ansvar for eventuel gæld.
2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og 
overvågning af reglernes overholdelse. 
Medlemsstaterne kan beslutte at supplere 
gensidige midler i forbindelse med 
forsikringsordninger.
3. De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37a, stk. 1, litra b), må kun 
vedrøre:
a) de administrative omkostninger ved at 
oprette den gensidige fond fordelt 
degressivt over højst tre år
b) de beløb, som er betalt af landbrugere 
med henblik på at oprette den gensidige 
fond.  Desuden kan det finansielle bidrag 
vedrøre renter på kommercielle lån, som 
den gensidige fond har optaget for at 



PE494.491v01-00 60/171 AM\909525DA.doc

DA

betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.
Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.
4. Der kan kun ydes finansiel
kompensation i henhold til artikel 37a, 
stk. 1, litra b), for dyresygdomme, der er 
opført på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF, og bisygdomme.
5. Medlemsstaterne kan begrænse de 
omkostninger, der er berettiget til støtte, 
ved at fastsætte:
a) lofter pr. fond
b) passende lofter pr. enhed.

Or. it

Ændringsforslag 2006
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 37 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37d
Indkomststabiliseringsredskab

1. Støtte i henhold til artikel 37a, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i 
indkomsten overstiger 30 % af den 
gennemsnitlige årsindkomst for den 
enkelte landbruger i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes. Indkomst i artikel 37a, stk. 1, 
litra c), henviser til summen af indtægter, 
som landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger. 
Betalinger fra den gensidige fond eller 
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forsikring til landbrugerne må ikke 
udligne mere end 70 % af indkomsttabet. 
For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:
a) akkrediteres af den kompetente 
myndighed i overensstemmelse med 
national ret
b) have en åben politik over for 
indbetalinger til og udbetalinger fra 
fonden
c) have klare regler om fordeling af 
ansvar for eventuel gæld.
2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og 
overvågning af reglernes overholdelse.
3. Støtte i henhold til artikel 37a, stk. 1, 
litra c), kan antage form af finansielle 
bidrag til landbrugernes betalinger til den 
gensidige fond. Medlemsstaterne 
fastlægger bestemmelser for 
landbrugernes bidrag til fonden.

Or. it

Ændringsforslag 2007
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 37 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37e
Finansielle bestemmelser

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i artikel 37a, kan 
medlemsstaterne senest den 1. august 
2013 beslutte at anvende op til 7 % af 
deres nationale loft, der er fastsat i 
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bilag II.
Denne beslutning anmeldes til 
Kommissionen inden den dato, der er 
nævnt i dette stykke.
Medlemsstaterne kan senest den 1. august 
2015 og den 1. august 2017 revidere deres 
beslutning med virkning fra det 
efterfølgende år. De underretter senest 
den 1. august året før, den ændrede 
procentsats skal gælde, Kommissionen om 
den reviderede procentsats.
2. I overensstemmelse med den del af det 
nationale loft, der skal anvendes af 
medlemsstaterne i henhold til stk. 1, 
fastsætter Kommissionen det tilsvarende 
loft for denne betaling på årsbasis ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. it

Ændringsforslag 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan yde koblet støtte til 
landbrugere på de betingelser, der 
fastsættes i dette kapitel.

Medlemsstaterne kan yde koblet støtte til 
landbrugere på de betingelser, der 
fastsættes i dette kapitel. Koblet støtte kan 
kun ydes til:

Or. en

Ændringsforslag 2010
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 finder ikke anvendelse i forbindelse 
med andelsselskaber eller andre juridiske 
personer, hvis medlemmer i fællesskab 
driver en bedrift, eller som består af en 
gruppe modtagere af direkte betalinger, 
og som samler betalingerne, før de 
udbetales i fuld udstrækning til 
medlemmerne, der enkeltvist er omfattet 
af stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Såfremt der indføres et loft, skal det udgås, at andelsselskaber og lignende enheder gøres til 
genstand for nedskæringer. De kooperative landbrugsformer får stadig større betydning med 
hensyn til at forbedre landbrugets konkurrencedygtighed yderligere. 

Ændringsforslag 2011
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til produkter, som 
er anført i listen i bilag I til traktaten 
(TEU og TEUF), med undtagelse af 
fiskevarer.

Or. it

Ændringsforslag 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Denne artikel fastsætter sammen med andre bestemmelser i denne forordning tilstrækkeligt 
klare regler med hensyn til at definere, til hvilke afgrøder der kan ydes koblet støtte.  
Opretholdelsen af en lukket liste svarer endvidere ikke til den nuværende retning, som 
reformen af den fælles landbrugspolitik går i, og undergraver målsætningerne for De Fælles 
Markedsordninger for Landbrugsvarer. 

Ændringsforslag 2013
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 2014
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 2015
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer udgår
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og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2016
Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2017
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 

udgår
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oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. fr

Ændringsforslag 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2019
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Medlemsstaterne fastsætter passende 
kriterier for at yde koblet støtte.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have den størst mulige grad af fleksibilitet i forbindelse med 
anvendelsen af koblet støtte.

Ændringsforslag 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til enhver 
landbrugssektor og lavskov med kort 
omdriftstid.
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Or. es

Ændringsforslag 2022
Katarína Neveďalová

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til vegetabilske og 
animalske produktionssektorer.

Or. sk

Ændringsforslag 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til sektorer og 
produktioner, som fastsættes af den 
enkelte medlemsstat på grundlag af den 
liste, som er anført i bilag I til traktaten.
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Or. en

Ændringsforslag 2024
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til produkter, som 
er opført på listen i bilag I til traktaten 
(TEU og TEUF), med undtagelse af 
fiskevarer.

Or. it

Ændringsforslag 2025
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til sektorer og 
produktioner, som er opført på listen i 
bilag I til traktaten, med undtagelse af 
fiskevarer.

Or. it
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Begrundelse

Fjernelse af den detaljerede liste over sektorer, til hvilke der kan ydes koblet støtte, vil give 
medlemsstaterne større fleksibilitet og forenkle gennemførelsen. Bestemmelserne præciserer, 
at støtten er tiltænkt økonomisk sårbare sektorer, og denne forudsætning fastsætter 
anvendelsesområdet for støtten.

Ændringsforslag 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til sektorer, som er 
udpeget af den enkelte medlemsstat på 
grundlag af den liste, som er anført i bilag 
I til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. ro

Ændringsforslag 2027
Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes af medlemsstaterne 
til sektorer, som er anført på den liste, som 
er anført i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og
omfatter: korn, herunder durumhvede, 
oliefrø, proteinafgrøder, bælgplanter, hør, 
hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, mælk 
og mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
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foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. fr

Ændringsforslag 2028
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til alle 
landbrugssektorer eller regioner i en 
medlemsstat, hvor bestemte driftsformer 
eller landbrugssektorer befinder sig i 
særlige vanskeligheder og tilskrives særlig 
stor betydning af økonomiske og/eller 
sociale og/eller miljømæssige årsager.

.

Or. lv

Ændringsforslag 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp,
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: ris, mælk og 
mejeriprodukter samt fåre-, gede- og 
oksekød. 
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med kort omdriftstid.

Or. en

Begrundelse

Koblet støtte bør være tilgængelig for de samme produkter, som gælder aktuelt. Formålet med 
at anvende koblet støtte bør typisk begrænses til at hjælpe ekstensiv husdyr- og 
mælkeproduktion inden for områder, som risikerer nedlæggelse, og hvor 
produktionsalternativerne er yderst begrænsede, navnlig for at kompensere for, at 
omfordelingseffekten fra skiftet til den regionale betalingsmodel påvirker disse 
produktionstyper negativt.

Ændringsforslag 2030
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov med 
kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: proteinholdige
bælgplanter, bælgsæd, hørfrø, hamp, ris, 
nødder, mælk og mejeriprodukter, frø, 
fåre- og gedekød, oksekød, olivenolie, 
silkeorme, vin, tørret foder, humle, cikorie 
samt frugt og grøntsager.

Or. en

Ændringsforslag 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
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og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød,
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler,
spisekartofler, forarbejdede kartofler,
mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og 
gedekød, oksekød, svinekød og 
fjerkrækød, æg, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør 
og cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, bælgplanter 
til konsum og foder, hør, hamp, ris, 
nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fårekød og fåremælk,
gedekød og gedemælk, oksekød, 
olivenolie, spiseoliven, biavlsprodukter,
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, 
herunder spisekartofler, bomuld, tobak og 
lavskov med kort omdriftstid.

Or. es

Begrundelse

Sektorlisten bør udvides og – hvor det er relevant – bør medlemsstaterne frit kunne tilføje 
sektorer, som oplever vanskeligheder, eller sektorer, som ud fra et indenlandsk synspunkt er 
af særlig socioøkonomisk eller miljømæssig betydning. 

Ændringsforslag 2033
Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, frugt og grøntsager og 
lavskov med kort omdriftstid, vindyrkning 
(både til vin og spisedruer), biavl og 
fjerkrækød, kanin- og svineavl.

Or. es

Ændringsforslag 2034
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, bælgplanter 
til konsum og foder, soya, hør, hamp, ris, 
nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre-, svine- og 
gedekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør 
og cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, bælgplanter 
til konsum og foder, soya, hør, hamp, ris, 
nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, svin, tobak, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør 
og cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie og spiseoliven, 
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, 
bomuld, tobak og lavskov med kort 
omdriftstid, herunder eukalyptus og 
radiata fyr.

Or. es

Ændringsforslag 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie og spiseoliven, 
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, 
bomuld, tobak og lavskov med kort 
omdriftstid.

Or. es

Ændringsforslag 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, tobak, mælk 
og mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, fjerkrækød, svin, olivenolie, 
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager 
og lavskov med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2039
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, grisekød, fjerkrækød og æg, 
olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, 
sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og 
grøntsager og lavskov med kort 
omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2040
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
durumhvede, proteinafgrøder, bælgplanter, 
hør, hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, 
mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og 
gedekød, oksekød, hestekød, olivenolie, 
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager 
og lavskov med kort omdriftstid.

Or. fr

Ændringsforslag 2041
José Bové

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, vin, humle, tobak, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager 
og lavskov med kort omdriftstid.

Or. fr

Ændringsforslag 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, andre former for dyreavl (f.eks. 
svinekød), olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter og 
foderplanter, hør, hamp, ris, nødder, 
stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. fr

Ændringsforslag 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp,
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, ris, nødder, 
stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, silkeorme, tørret foder, humle, 
sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og 
grøntsager og lavskov med kort 
omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2045
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, tobak, sukkerroer, sukkerrør 
og cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. pl

Ændringsforslag 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
svinekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør 
og cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2047
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø,
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, svin, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2048
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, svin, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2049
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
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og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
svinekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør 
og cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2050
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
avlet hjortekød, oksekød, olivenolie, 
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager 
og lavskov med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
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oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid, biavlsprodukter, 
lægeurter og aromatiske planter.

Or. ro

Ændringsforslag 2052
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, biavlsprodukter, lægeurter og 
aromatiske planter, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager 
og lavskov med kort omdriftstid.

Or. fr

Ændringsforslag 2053
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
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cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid samt produktioner 
beregnet til anvendelse under officielle 
kvalitetsordninger, såsom økologisk 
landbrug.

Or. fr

Begrundelse

Koblet støtte er af afgørende økonomisk og territorial betydning for at sikre 
produktionsniveauerne i de berørte sektorer.

Ændringsforslag 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produktioner: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov med 
kort omdriftstid.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
og produkter: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie samt frugt og grøntsager.

Or. pt

Ændringsforslag 2055
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillinger, som er øremærket til koblet 
støtte, tildeles som en prioritet til 
produktioner, til hvilke der blev ydet 
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koblede betalinger i perioden 2010-2013 i 
henhold til artikel 68, 101 og 111 i 
forordning (EF) nr. 73/2009.

Or. fr

Ændringsforslag 2056
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ligeledes ydes koblet støtte til 
produktioner, som er omfattet af EU’s 
kvalitetsordninger eller 
kvalitetsordninger, som er anerkendt af 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 2057
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer og 
produkter omhandlet i bilag I til traktaten. 

Or. it

Ændringsforslag 2058
Christofer Fjellner
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer, 
som er udsat for særlige vanskeligheder 
eller er miljømæssigt sårbare, eller til de 
samme sektorer, som er økonomisk 
sårbare over for visse driftsformer.  

Or. en

Ændringsforslag 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat til landbrug 
eller specifikke landbrugssektorer, som:

a) oplever særlige vanskeligheder og 
tilskrives særlig stor betydning af 
økonomiske og/eller sociale årsager, eller
af årsager, som skyldes deres økarakter 
og/eller
b) tilskrives særlig stor betydning med 
hensyn til miljøbeskyttelse eller -
forbedring, klimabeskyttelse og/eller 
forbedring af biodiversiteten.
Der vil ligeledes blive ydet støtte med 
henblik på at fremme produkter af høj 
kvalitet, forbedre konkurrenceevnen og 
fremme koncentrationen af eller den 
erhvervsmæssige 
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produktionstilrettelæggelse i den berørte 
sektor. 

Or. es

Ændringsforslag 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

I overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 22, stk. 7, og det foregående stykke 
samt med henblik på at opfylde målet og 
kriteriet om ikke-diskriminering i artikel 
20 vil der blive ydet særlig støtte i form af 
koblet støtte som omhandlet i dette kapitel 
til små kvæg-, fåre- og gedeproducenter i 
medlemsstaterne eller regionerne.

Or. es

Begrundelse

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.
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Ændringsforslag 2061
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager. De 
respektive medlemsstater gennemfører 
derfor en specifik konsekvensanalyse, som 
meddeles Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager, navnlig når 
disse bidrager til at opretholde eller øge 
beskæftigelsesraten.

Or. pl

Ændringsforslag 2063
Csaba Sándor Tabajdi
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.
Landbrugere, som modtager koblet støtte, 
undtages fra den gradvise nedsættelse og 
reduktion af betalingen, jf. kapitel 1 i 
afsnit III.

Or. en

Ændringsforslag 2064
Struan Stevenson

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale og 
miljømæssige årsager, herunder 
klimabeskyttelse, biodiversitet og 
landskabsforbedring.

Or. en

Ændringsforslag 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager. 
Medlemsstaterne lægger særlig vægt på 
de sektorer, der er sårbare som følge af 
afviklingen af tidligere EU-koblede 
betalinger eller specifikke betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 2066
Katarína Neveďalová

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager – forudsat 
der er tale om dyrevelfærd.

Or. sk

Ændringsforslag 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. sektorer eller regioner i en medlemsstat, 
hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager

Or. en

Ændringsforslag 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Koblet støtte kan regionaliseres inden 
for en medlemsstat, uanset om 
medlemsstaten vælger at anvende 
grundbetalingen på region til region-
basis.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at koblet støtte kan regionaliseres inden for en 
medlemsstat, uanset om medlemsstaten vælger at anvende grundbetalingen på region til 
region-basis. På denne måde kan Catalonien træffe afgørelse om koblet støtte og fordele 
denne på en måde, som svarer til de reelle landbrugsforhold.

Ændringsforslag 2069
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan koblet støtte også ydes 
til landbrugere, der den 31. december 2013 
havde betalingsrettigheder i 
overensstemmelse med afdeling 2, 
kapitel 3, afsnit III, og artikel 71m i 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og i 
overensstemmelse med artikel 60 og 
artikel 65, fjerde afsnit, i forordning (EF) 
nr. 73/2009, og som ikke råder over 
støtteberettigede arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder under 
grundstøtteordningen, jf. kapitel 1 i afsnit 
III i denne forordning.

3. Uanset stk. 2 kan koblet støtte også ydes 
til landbrugere, der den 31. december 2013 
havde betalingsrettigheder i 
overensstemmelse med afdeling 2, 
kapitel 3, afsnit III, og artikel 71m i 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og i 
overensstemmelse med artikel 60 og 
artikel 65, fjerde afsnit, i forordning (EF) 
nr. 73/2009, og som ikke råder over 
støtteberettigede arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder under 
grundstøtteordningen, jf. kapitel 1 i afsnit 
III i denne forordning. Bedrifter med 
dyreavl og utilstrækkelig jord til at 
absorbere ajle og andre ubæredygtige 
praksisser er ikke berettigede til koblet 
støtte. 

Or. en

Ændringsforslag 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med bestemmelserne i 
det foregående stykke skal landbrugere 
inden for husdyrsektoren, mælke- og 
mejeriproduktionssektoren samt okse-, 
fåre- og gedekødsproduktionssektoren, 
som ikke selv ejer de arealer, de anvender, 
have adgang til en betalingsordning 
baseret på særlige rettigheder.

Or. es

Ændringsforslag 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan yde koblet støtte 
til landbrugere, som i perioden 2008-2010 
havde særlige rettigheder i henhold til 
artikel 60 og 65 i forordning (EF) nr. 
73/2009 uanset grundbetalingerne, der er 
omhandlet i afsnit III, kapitel 1.

Or. it

Ændringsforslag 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan yde koblet støtte 
til landbrugere med særlige rettigheder i 
2010 i henhold til artikel 60 og 65 i 
forordning (EF) nr. 73/2009 uanset 
grundbetalingerne, der er omhandlet i 
afsnit III, kapitel 1.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe både problemet med alt for store 
betalingsrettigheder og de vanskeligheder, som er forbundet med disponibiliteten af arealer 
under den nye betalingsmodel.

Ændringsforslag 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne kan yde koblet støtte 
til husdyravlere, som ikke ejer 
størstedelen af de arealer, de anvender. 

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at afhjælpe både problemet med alt for store 
betalingsrettigheder og de vanskeligheder, som er forbundet med disponibiliteten af arealer 
under den nye betalingsmodel.

Ændringsforslag 2074
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau, bæredygtige 
landbrugsmetoder, miljøforvaltning og 
beskæftigelsen i bedrifterne i de berørte 
regioner, baseret på de i stk. 2 fastsatte 
betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 2075
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner
eller for at fremme visse produktionstyper. 
Miljømæssig koblet støtte kan ydes op til 
et loft, som skal fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyntagen til de 
relevante miljømæssige mål eller 
problemer, og godkendes af 
Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 2076
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende beskæftigelses-
og/eller produktionsniveau i de berørte 
regioner, og navnlig i områder med 
naturbetingede begrænsninger, såsom 
øregioner og regionerne i den yderste 
periferi.

Or. pt

Ændringsforslag 2077
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner, 
navnlig i områder med naturbetingede 
begrænsninger, såsom regionerne i den 
yderste periferi, og til 
produktionssektorer, der skaber 
beskæftigelse.

Or. fr

Begrundelse

Koblet støtte er af afgørende økonomisk og territorial betydning for at sikre 
produktionsniveauerne på de berørte områder.

Ændringsforslag 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner, og 
for at opretholde og/eller øge 
produktionen og beskæftigelsen inden for 
sektoren.

Or. es

Ændringsforslag 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau og beskæftigelse inden 
for landbruget i de berørte regioner.

Or. fr

Ændringsforslag 2080
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor artikel 20 finder anvendelse kan 
medlemsstaterne fastsætte forskellige 
finansieringsformer for regioner, som 
opfylder den i denne artikel omhandlede 
definition. 

Or. pt

Ændringsforslag 2081
Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved anvendelse af artikel 20 kan 
medlemsstaterne tildele forskellige 
støttebeløb til de i henhold til denne 
artikel definerede regionalområder. 

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslaget fastsætter en bestemmelse for regional anvendelse i overensstemmelse med 
artikel 20.

Ændringsforslag 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Koblet støtte udbetales årligt og ydes 
inden for definerede kvantitative grænser 
og på grundlag af faste arealer og udbytter 
eller et fast antal dyr.

5. Koblet støtte udbetales årligt og ydes 
inden for definerede kvantitative grænser 
og på grundlag af objektive kriterier.

Or. es

Begrundelse

Der bør sikres tilstrækkelig fleksibilitet til at identificere det mest relevante kriterium for hver 
regions specifikke karakteristika og produktionssystem.

Ændringsforslag 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Koblet støtte udbetales årligt og ydes 
inden for definerede kvantitative grænser 
og på grundlag af faste arealer og 
udbytter eller et fast antal dyr.

5. Koblet støtte udbetales årligt og ydes 
inden for kvantitative grænser.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag foreslår en ordlyd, som sikrer, at koblede betalinger er i 
overensstemmelse med WTO’s ”blå boks”. Eftersom den “gule boks” indrømmer 
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tilstrækkeligt spillerum med hensyn til nuværende og fremtidige forpligtelser, skal 
Kommissionen – således som den altid har gjort – overlade det til medlemsstaterne frit at 
tildele støtte i en hvilken som helst form, de måtte ønske, inden for de fastsatte grænser.

Ændringsforslag 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Koblet støtte reduceres gradvist. I 
2019 skal koblet støtte kun udgøre 50 % 
af de betalinger, som blev gennemført i 
2014.

Or. de

Ændringsforslag 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 2086
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
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første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 15 % af deres 
årlige nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 15 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. fr

Ændringsforslag 2088
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 15 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 2089
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 15 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. es

Ændringsforslag 2090
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 15 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
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støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

støtte, at anvende den krævede del af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. fr

Ændringsforslag 2092
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 10 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en

Begrundelse

Procentsatsen for koblet støtte bør være den samme i hele EU og ikke udgøre mere end 10 %.

Ændringsforslag 2093
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 3,5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. en



PE494.491v01-00 104/171 AM\909525DA.doc

DA

Ændringsforslag 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale eller regionale loft, der er fastsat 
i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 2095
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 5 % af deres 
nationale eller regionale loft, der er fastsat 
i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)



AM\909525DA.doc 105/171 PE494.491v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Procentsatsen for det i stk. 1 nævnte 
nationale loft forhøjes med tre 
procentpoint for de medlemsstater, som 
beslutter at anvende mindst 3 % af deres 
nationale loft som defineret i bilag II til at 
støtte produktionen af proteinafgrøder i 
henhold til dette kapitel. 

Or. fr

Ændringsforslag 2097
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de 
årlige nationale lofter, der er anført i 
bilag II, forudsat at:

udgår

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning og/eller og/eller
(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
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og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

Or. en

Ændringsforslag 2098
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de 
årlige nationale lofter, der er anført i 
bilag II, forudsat at:

udgår

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning og/eller
(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

Or. en
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Ændringsforslag 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de 
årlige nationale lofter, der er anført i 
bilag II, forudsat at:

udgår

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning  og/eller
(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1,
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

Or. en

Begrundelse

Koblet støtte bør kun anvendes under særlige omstændigheder, da det fordrejer konkurrencen 
mellem landbrugere i de forskellige medlemsstater betydeligt. Der er ingen grund til at tillade 
medlemsstater, som tidligere har anvendt denne foranstaltning, at gå endnu videre, hvilket vil 
føre til yderligere konkurrenceforvridning af det indre marked. 
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Ændringsforslag 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de 
årlige nationale lofter, der er anført i 
bilag II, forudsat at:

udgår

a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning  og/eller
b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

Or. fr

Ændringsforslag 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de 
årlige nationale lofter, der er anført i 
bilag II, forudsat at:

udgår

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning  og/eller
(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

Or. en

Ændringsforslag 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de 
årlige nationale lofter, der er anført i 
bilag II, forudsat at:

udgår
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a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning  og/eller
b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

Or. fr

Ændringsforslag 2103
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 20 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. bg

Ændringsforslag 2104
Iratxe García Pérez
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 20 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. es

Ændringsforslag 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 20 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. es

Ændringsforslag 2106
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 20 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. en
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Ændringsforslag 2107
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de 
årlige nationale lofter, der er anført i 
bilag II, forudsat at:

2. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte 
deres eget støtteniveau, som ikke må 
overstige det i stk. 1 skitserede loft på 
15 %.

Or. en

Ændringsforslag 2108
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 15 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt med større fleksibilitet med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige 
midler til rådighed til at opfylde behovene i de medlemsstater, som oplever vanskeligheder 
inden for specifikke landbrugsformer eller landbrugssektorer, der er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale årsager.

Ændringsforslag 2109
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 15 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. en

Ændringsforslag 2110
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 15 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. en

Ændringsforslag 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 15 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

Or. fr

Begrundelse

Afgrøder, som er berettigede til koblet støtte, er af afgørende betydning af økonomiske, 
sociale, miljø- og kulturarvsmæssige årsager. Dette spørgsmål er så vigtigt, at medlemsstater, 
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som føler, at de har behov for det, bør gives større spillerum.

Ændringsforslag 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende de årlige nationale 
lofter, der er anført i bilag II:

Or. en

Ændringsforslag 2113
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende de årlige nationale 
lofter, der er anført i bilag II:

Or. en

Ændringsforslag 2114
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
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beslutte at anvende indtil 10 % af de årlige 
nationale lofter, der er anført i bilag II, 
forudsat at:

beslutte at anvende de årlige nationale 
lofter, der er anført i bilag II:

Or. lv

Ændringsforslag 2115
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning  og/eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 

udgår
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nævnte forordning  og/eller

Or. en

Ændringsforslag 2117
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 
nævnte forordning  og/eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i nævnte 
forordning  og/eller

a) op til 20 % under forudsætning, at de 
indtil den 31. december 2013 anvendte den 
generelle arealbetalingsordning, som er 
fastsat i afsnit V i forordning (EF) nr. 
73/2009, finansierede foranstaltninger i 
henhold til artikel 111 i nævnte forordning 
eller er omfattet af den undtagelse, der er 
fastsat i artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i nævnte 
forordning og/eller
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Or. en

Ændringsforslag 2119
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de indtil den 31. december 2013 
anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i nævnte 
forordning og/eller

a) op til 20 %, hvis de indtil den 31. 
december 2013 anvendte den generelle 
arealbetalingsordning, som er fastsat i 
afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
finansierede foranstaltninger i henhold til 
artikel 111 i nævnte forordning eller er 
omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 
artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 
vedkommende – artikel 69, stk. 1, i nævnte 
forordning  og/eller

Or. lv

Ændringsforslag 2120
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2122
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 

udgår
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med undtagelse af afsnit I, afdeling 6.

Or. en

Ændringsforslag 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6.

b) op til 10 % under forudsætning af, at 
de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6.

Or. en

Ændringsforslag 2124
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 

b) op til 10 %, hvis de i mindst et år i 
perioden 2010-2013 tildelte mere end 5 % 
af beløbet, der er til rådighed til direkte 
betalinger, jf. afsnit III, IV og IV i 
forordning (EF) nr. 73/2009, med 
undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
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73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6.

kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6.

Or. lv

Ændringsforslag 2125
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6.

b) op til 20 % under forudsætning af, at 
de i mindst et år i perioden 2010-2013 
tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6.

Or. en

Ændringsforslag 2126
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 

udgår
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rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

Or. en

Ændringsforslag 2127
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 

udgår
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og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

Or. en

Begrundelse

Procentdelen for koblet støtte bør være den samme i hele EU. Medlemsstaterne bør ikke 
kunne gå herudover.

Ændringsforslag 2130
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira
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Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 

udgår
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nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

Or. en

Ændringsforslag 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2134
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 

udgår



PE494.491v01-00 126/171 AM\909525DA.doc

DA

III, IV og IV i forordning (EF) nr. 
73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 
afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, 
stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 
og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 
med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 
beslutte at bruge end 10 % af det årlige 
nationale loft i bilag II efter godkendelse 
fra Kommissionen i henhold til artikel 41.

Or. en

Ændringsforslag 2135
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge end 10 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41.

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6, eller støtten i kapitel 4 i 
afdeling V i nævnte forordning beslutte at 
bruge 20 % af det årlige nationale loft i 
bilag II efter godkendelse fra 
Kommissionen i henhold til artikel 41.

Or. bg
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Ændringsforslag 2136
Sergio Berlato

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge end 10 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41.

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge 15 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt med større fleksibilitet med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige 
midler til rådighed til at opfylde behovene i de medlemsstater, som oplever vanskeligheder 
inden for specifikke landbrugsformer eller landbrugssektorer, der er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale årsager.

Ændringsforslag 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
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rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge end 10 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41.

rådighed til direkte betalinger, jf. artikel 
182, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 
1234/2007 af 22. oktober 2007 om en 
fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen) og afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge 10 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41

Or. en

(EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1)

Begrundelse

Henvisningen til artikel 182, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1234/2007 bør tilføjes med henblik 
på i forbindelse med beregningen at tage højde for al den koblede støtte, der er baseret på 
artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009.

Ændringsforslag 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
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finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge end 10 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41.

finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6, samt medlemsstater, som har 
anvendt supplerende nationale direkte 
betalinger som fastlagt i kapitel 4 i 
afdeling V i forordning (EF) nr. 73/2009 
og separate betalinger, beslutte at bruge 
10 % af det årlige nationale loft i bilag II 
efter godkendelse fra Kommissionen i 
henhold til artikel 41.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at undgå konkurrenceforvridning bør alle medlemsstater have samme 
mulighed for at fastsætte den procentuelle grænse for koblet støtte.

Ændringsforslag 2139
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge end 10 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41.

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 har 
tildelt mere end 10 % af det beløb, de har 
til rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 
III, IV og V i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, kapitel 1, 
afdeling 6, til finansiering af 
foranstaltningerne i afsnit III, kapitel 2, 
afdeling 2, i forordning (EF) nr. 73/2009, 
støtten i nævnte forordnings artikel 68, stk. 
1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) og e), 
eller foranstaltningerne i kapitel 1, med 
undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, i 
nævnte forordning, beslutte at bruge mere 
10 % af det årlige nationale loft i bilag II 
efter godkendelse fra Kommissionen i 



PE494.491v01-00 130/171 AM\909525DA.doc

DA

henhold til artikel 41. Dette stykke skal 
være udfaset senest i 2016.

Or. en

Ændringsforslag 2140
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Procentdelen af de i stk. 1-3 nævnte 
nationale lofter forhøjes med tre 
procentpoint for de medlemsstater, som 
beslutter at anvende mindst 3 % af deres 
nationale loft som defineret i bilag II til at 
støtte produktionen af proteinafgrøder i 
henhold til dette kapitel.

Or. en

Begrundelse

Produktionen af proteinafgrøder i EU, som på nuværende tidspunkt er i underskud, bør 
fremmes inden for rammerne af den frivillige koblede støtte og derfor overholde EU's 
internationale forpligtelser inden for WTO.

Ændringsforslag 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning 
i henhold til stk. 1, 2 og 3, og med 
virkning fra 2017 beslutte:

udgår

a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1 og 2, inden for de 
grænser, der er fastsat i stk. 1 og 2, og 
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hvor det er relevant, ændre betingelserne 
for tildeling af støtte
b) at sænke den procentsats, der anvendes 
til finansiering af koblet støtte og 
eventuelt ændre betingelserne for tildeling 
af støtte
c) at ophøre med at yde støtte i henhold til 
dette kapitel.

Or. fr

Ændringsforslag 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, og med virkning 
fra 2017 beslutte:

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august hvert år genoverveje deres 
beslutning i henhold til stk. 1, 2 og 3, og 
med virkning fra det efterfølgende år
beslutte

Or. es

Ændringsforslag 2143
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, og med virkning 
fra 2017 beslutte:

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august hvert år genoverveje deres 
beslutning i henhold til stk. 1, 2 og 3, og 
med virkning fra det efterfølgende år 
beslutte

Or. bg
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Ændringsforslag 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, og med virkning 
fra 2017 beslutte:

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2015 og/eller 1. august 2017
genoverveje deres beslutning i henhold til 
stk. 1, 2 og 3, og med virkning fra det 
efterfølgende år beslutte

Or. en

Ændringsforslag 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, og med virkning 
fra 2017 beslutte:

4. Medlemsstaterne kan inden den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning 
truffet i henhold til stk. 1 og med virkning 
fra 2017 beslutte:

Or. en

Ændringsforslag 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning i 

4. Medlemsstaterne kan inden den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning 
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henhold til stk. 1, 2 og 3, og med virkning 
fra 2017 beslutte:

truffet i henhold til stk. 1 og med virkning 
fra 2017 beslutte:

Or. en

Ændringsforslag 2147
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, og med virkning 
fra 2017 beslutte:

4. Medlemsstaterne kan inden den 1. 
august 2016 genoverveje deres beslutning 
truffet i henhold til stk. 1 og med virkning 
fra 2017 beslutte:

Or. en

Ændringsforslag 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1 og 2, inden for de 
grænser, der er fastsat i stk. 1 og 2, og hvor 
det er relevant, ændre betingelserne for 
tildeling af støtte

a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1, inden for de grænser, der 
er fastsat deri, og hvor det er relevant, 
ændre betingelserne for tildeling af støtte

Or. en

Ændringsforslag 2149
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1 og 2, inden for de 
grænser, der er fastsat i stk. 1 og 2, og hvor 
det er relevant, ændre betingelserne for 
tildeling af støtte

a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1, inden for de grænser, der 
er fastsat deri, og hvor det er relevant, 
ændre betingelserne for tildeling af støtte

Or. en

Ændringsforslag 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1 og 2, inden for de 
grænser, der er fastsat i stk. 1 og 2, og hvor 
det er relevant, ændre betingelserne for 
tildeling af støtte

a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, inden for de 
grænser, der er fastsat deri, og hvor det er 
relevant, ændre betingelserne for tildeling 
af støtte

Or. es

Ændringsforslag 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1 og 2, inden for de 
grænser, der er fastsat i stk. 1 og 2, og hvor 
det er relevant, ændre betingelserne for 
tildeling af støtte

a) at øge den procentsats, der er fastsat i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, inden for de 
grænser, der er fastsat deri, og hvor det er 
relevant, ændre betingelserne for tildeling 
af støtte

Or. es
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Begrundelse

Dette ændringsforslag opfordrer til større fleksibilitet med hensyn til at følge en mere 
forsigtig tilgang i foranstaltningernes indledende fase. Disse foranstaltninger kan eventuelt 
tildeles flere midler på et senere tidspunkt baseret på resultaterne fra tidligere år, hvis 
behovet skønnes at være større end oprindeligt anslået og eventuelt udvides til at omfatte 
områder, som ikke var dækket indledningsvist.

Ændringsforslag 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På grundlag af den beslutning, hver 
enkelt medlemsstat træffer i henhold til 
stk. 1-4 vedrørende den andel af deres 
nationale loft, der skal anvendes, 
fastsætter Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende 
loft for støtten på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På grundlag af den beslutning, hver 
enkelt medlemsstat træffer i henhold til 
stk. 1-4 vedrørende den andel af deres 
nationale loft, der skal anvendes, fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende loft 
for støtten på årsbasis. Disse 

5. På grundlag af den beslutning, hver 
enkelt medlemsstat træffer i henhold til 
stk. 1 vedrørende den andel af deres 
nationale loft, der skal anvendes, fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende loft 
for støtten på årsbasis. Disse 
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gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På grundlag af den beslutning, hver 
enkelt medlemsstat træffer i henhold til 
stk. 1-4 vedrørende den andel af deres 
nationale loft, der skal anvendes, fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende loft 
for støtten på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

5. På grundlag af den beslutning, hver 
enkelt medlemsstat træffer i henhold til 
stk. 1 og 2 vedrørende den andel af deres 
nationale loft, der skal anvendes, fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende loft 
for støtten på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 2155
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På grundlag af den beslutning, hver 
enkelt medlemsstat træffer i henhold til 
stk. 1-4 vedrørende den andel af deres 
nationale loft, der skal anvendes, fastsætter 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter det tilsvarende 
loft for støtten på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 

5. På grundlag af den beslutning, hver 
enkelt medlemsstat træffer i henhold til 
stk. 1-4 vedrørende den andel af deres 
nationale loft, der skal anvendes, tildeles 
Kommissionen beføjelser til i henhold til 
artikel 55 at vedtage delegerede retsakter 
med henblik på at fastsætte det tilsvarende 
loft for støtten på årsbasis.
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2.

Or. de

Begrundelse

Fastsættelsen af betalingsloftet for frivillig koblet støtte er ikke udelukkende en teknisk 
beslutning. 

Ændringsforslag 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a
Frivillig supplerende national støtte

1. Medlemsstater, som beslutter at indføre 
frivillig koblet støtte i ammekosektoren i 
overensstemmelse med artikel 38, kan 
tildele en yderligere national præmie til 
landbrugere med henblik på at supplere 
den koblede støtte, som de modtager for 
det samme kalenderår. 
2. Medlemsstaterne meddeler 
landbrugerne de vilkår, som gælder for 
tildelingen af denne supplerende 
nationale støtte, på samme tidspunkt og 
under anvendelse af de samme 
forvaltningsordninger, som gælder for 
koblet støtte.

Or. fr

Ændringsforslag 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 40
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 udgår
Anmeldelse
1. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, anmeldes til Kommissionen 
inden den dato, der er omhandlet i nævnte 
artikel, og med undtagelse af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 39, 
stk. 4, litra c), skal underretningen 
indeholde oplysninger om de berørte 
regioner, de udvalgte driftsformer eller 
landbrugssektorer og den støtte, der ydes.
2. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 2 og 3, eller i givet fald i 
artikel 39, stk. 4, litra a), omfatter også en 
detaljeret beskrivelse af den særlige 
situation i den berørte region og de 
særlige karakteristika for de driftsformer 
eller bestemte landbrugssektorer, som 
bevirker, at den procentsats, der er 
omhandlet i artikel 39, stk. 1, ikke er 
tilstrækkelig til at afhjælpe de 
vanskeligheder, der er omhandlet i 
artikel 38, stk. 2, og som begrunder en 
øget støtte.

Or. en

Ændringsforslag 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, anmeldes til Kommissionen 
inden den dato, der er omhandlet i nævnte 
artikel, og med undtagelse af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 39, 
stk. 4, litra c), skal underretningen 
indeholde oplysninger om de berørte 

1. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, anmeldes til Kommissionen 
inden den dato, der er omhandlet i nævnte 
artikel, og med undtagelse af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 39, 
stk. 4, litra c), skal underretningen 
indeholde oplysninger om de berørte 
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regioner, de udvalgte driftsformer eller 
landbrugssektorer og den støtte, der ydes.

regioner, de udvalgte driftsformer eller 
landbrugssektorer og den støtte, der ydes, 
samt de aktuelle produktionsniveauer i 
den(de) berørte sektor(er) og den(de) 
berørte region(er).

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at koblet støtte kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

Ændringsforslag 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 2 og 3, eller i givet fald i 
artikel 39, stk. 4, litra a), omfatter også en 
detaljeret beskrivelse af den særlige 
situation i den berørte region og de særlige 
karakteristika for de driftsformer eller 
bestemte landbrugssektorer, som bevirker, 
at den procentsats, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 1, ikke er tilstrækkelig til at 
afhjælpe de vanskeligheder, der er 
omhandlet i artikel 38, stk. 2, og som 
begrunder en øget støtte.

2. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 2, litra a), omfatter også en 
detaljeret beskrivelse af den særlige 
situation i den berørte region og de særlige 
karakteristika for de driftsformer eller 
bestemte landbrugssektorer, som bevirker, 
at den procentsats, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 1, ikke er tilstrækkelig til at 
afhjælpe de vanskeligheder, der er 
omhandlet i artikel 38, stk. 2, og som 
begrunder en øget støtte.

Or. en

Ændringsforslag 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

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

1. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, anmeldes til Kommissionen 
inden den dato, der er omhandlet i nævnte 
artikel, og med undtagelse af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 39, 
stk. 4, litra c), skal underretningen 
indeholde oplysninger om de berørte 
regioner, de udvalgte driftsformer eller 
landbrugssektorer og den støtte, der ydes.

1. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, anmeldes til Kommissionen 
inden den dato, der er omhandlet i nævnte 
artikel, og med undtagelse af den 
beslutning, der er omhandlet i artikel 39, 
litra c), skal underretningen indeholde 
oplysninger om de berørte regioner, de 
udvalgte driftsformer eller 
landbrugssektorer og den støtte, der ydes.

Or. en

Ændringsforslag 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beslutninger, der er omhandlet i 
artikel 39, stk. 2 og 3, eller i givet fald i 
artikel 39, stk. 4, litra a), omfatter også en 
detaljeret beskrivelse af den særlige 
situation i den berørte region og de 
særlige karakteristika for de driftsformer 
eller bestemte landbrugssektorer, som
bevirker, at den procentsats, der er 
omhandlet i artikel 39, stk. 1, ikke er 
tilstrækkelig til at afhjælpe de 
vanskeligheder, der er omhandlet i 
artikel 38, stk. 2, og som begrunder en 
øget støtte.

2. Enhver ændring i 
produktionsniveauerne inden for den(de) 
berørte sektor(er) og region(er), hvor der 
er blevet indført koblet støtte, meddeles 
Kommissionen senest den 1. august i det 
år, som efterfølger det første år, hvor en 
sådan støtte er blevet gennemført.

Or. en

Begrundelse

Koblet støtte bør kun ydes i det omfang, det er nødvendigt for at skabe et incitament til at 
bevare det nuværende produktionsniveau i de berørte regioner.
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Ændringsforslag 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 udgår
Kommissionens godkendelse
1. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, den beslutning, 
der er omhandlet i artikel 39, stk. 3, eller 
eventuelt artikel 39, stk. 4, litra a), hvis 
følgende behov i regionen eller sektoren 
er påvist:
(a) nødvendigheden af at opretholde et 
vist niveau af specifik produktion på 
grund af manglende alternativer og 
mindske risikoen for nedlæggelse af 
produktionen og deraf følgende sociale 
og/eller miljømæssige problemer
(b) nødvendigheden af at sikre stabile 
forsyninger til den lokale 
forarbejdningsindustri og derved undgå 
de negative sociale og økonomiske 
konsekvenser af omstrukturering
(c) behovet for at kompensere for 
ulemper, der rammer landbrugere i en 
særlig sektor som følge af fortsatte 
forstyrrelser på det pågældende marked
(d) nødvendigheden af at gribe ind, hvis 
anden støtte, der er tilgængelig i henhold 
til denne forordning, forordning (EU) nr. 
[…] [RDR] eller en godkendt 
statsstøtteordning, anses for at være 
utilstrækkelig til at dække de behov, der 
er omhandlet i litra a), b) og c).
2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
proceduren for vurdering og godkendelse 
af beslutningerne i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
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2.

Or. en

Ændringsforslag 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, den beslutning, 
der er omhandlet i artikel 39, stk. 3, eller 
eventuelt artikel 39, stk. 4, litra a), hvis 
følgende behov i regionen eller sektoren 
er påvist:

1. I de tilfælde, hvor Kommissionen på 
grundlag af de af medlemsstaterne 
indleverede oplysninger i henhold til 
artikel 40, stk. 2, finder, at kravene i 
artikel 38, stk. 4, ikke er opfyldt, kræver 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, at 
medlemsstaten justerer sit niveau for 
koblet støtte på en sådan måde, at det 
bringes i overensstemmelse med disse 
krav. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 56, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en yderligere sikkerhed for, at koblet støtte kun ydes med 
henblik på at opretholde produktionsniveauerne i de pågældende regioner.

Ændringsforslag 2164
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, den beslutning, der 
er omhandlet i artikel 39, stk. 3, eller 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
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eventuelt artikel 39, stk. 4, litra a), hvis 
følgende behov i regionen eller sektoren er 
påvist:

henblik på at godkende den beslutning, der 
er omhandlet i artikel 39, stk. 3, eller 
eventuelt artikel 39, stk. 4, litra a), hvis 
følgende behov i regionen eller sektoren er 
påvist:

Or. de

Begrundelse

Dette er ikke en ren teknisk beslutning.

Ændringsforslag 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt, den beslutning, der 
er omhandlet i artikel 39, stk. 3, eller
eventuelt artikel 39, stk. 4, litra a), hvis 
følgende behov i regionen eller sektoren er 
påvist:

1. Kommissionen godkender ved en 
gennemførelsesretsakt den omhandlede
beslutning, eller eventuelt den i artikel 39, 
stk. 2, litra a), nævnte beslutning, hvis 
følgende behov i regionen eller sektoren er 
påvist:

Or. en

Ændringsforslag 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) nødvendigheden af at opretholde et 
vist niveau af specifik produktion på 
grund af manglende alternativer og 
mindske risikoen for nedlæggelse af 
produktionen og deraf følgende sociale 
og/eller miljømæssige problemer

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) nødvendigheden af at sikre stabile 
forsyninger til den lokale 
forarbejdningsindustri og derved undgå 
de negative sociale og økonomiske 
konsekvenser af omstrukturering

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2168
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) nødvendigheden af at sikre stabile 
forsyninger til den lokale 
forarbejdningsindustri og derved undgå de 
negative sociale og økonomiske 
konsekvenser af omstrukturering

b) nødvendigheden af at sikre stabile 
forsyninger til den lokale 
forarbejdningsindustri og de lokale 
fødevarekæder og derved undgå de 
negative sociale og økonomiske 
konsekvenser af omstrukturering

Or. en

Ændringsforslag 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

(c) behovet for at kompensere for 
ulemper, der rammer landbrugere i en 
særlig sektor som følge af fortsatte 
forstyrrelser på det pågældende marked

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) nødvendigheden af at gribe ind, hvis 
anden støtte, der er tilgængelig i henhold 
til denne forordning, forordning (EU) nr. 
[…] [RDR] eller en godkendt 
statsstøtteordning, anses for at være 
utilstrækkelig til at dække de behov, der 
er omhandlet i litra a), b) og c).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2171
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den i artikel 39, stk. 3, eller om 
nødvendigt i artikel 39, stk. 4, litra a), 
nævnte beslutning må ikke medføre 
markedsforvridning og ubalancer i de 
europæiske konkurrencevilkår.  I sådanne 
tilfælde kan Kommissionen ikke give sin 
godkendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. nødvendigheden af at yde rimelig og 
forholdsmæssig støtte til producenter, som 
indtil 2013 vil modtage betalinger baseret 
på produktionsniveauer i basisperioden 
(antal dyr), udbytte eller 
produktionskvoter.

Or. es

Begrundelse

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Ændringsforslag 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. nødvendigheden af at yde rimelig og 
forholdsmæssig støtte til producenter, som 
i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 eller forordning (EF) nr. 
73/2009 vil modtage betalinger baseret på 
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produktionsniveauer i basisperioden 
(antal dyr), udbytte eller 
produktionskvoter.

Or. es

Ændringsforslag 2174
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
proceduren for vurdering og godkendelse 
af beslutningerne i stk. 1. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 55 at 
vedtage retsakter for vedtagelsen af
bestemmelser om proceduren for vurdering 
og godkendelse af beslutningerne i stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Dette er ikke en ren teknisk beslutning.

Ændringsforslag 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Afsnit IV – kapitel 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel 1a
Støtte til landbrugere, der driver landbrug 

som hovederhverv 
Artikel 41, litra a)
Generelle regler
1. Medlemsstaterne tildeler en årlig 
betaling pr. landbrugsarbejdsenhed til 
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landbrugere, der driver landbrug som 
hovederhverv.
2. Støttemodtagerne er:
a) fysiske personer, som er 18 år eller 
derover, og som hverken er pensionerede 
eller modtager fuld invalidepension, for 
så vidt angår alle landbrugsaktiviteter, og 
som henter mindst 50 % af deres indkomst 
fra landbrugsaktiviteterne på deres bedrift 
og tilbringer mindre end 50 % af deres 
samlede arbejdstid på aktiviteter, der ikke 
er relateret til landbrug, og
b) juridiske personer, hvoraf mindst 
halvdelen af andelshaverne er fysiske 
personer, der har landbrug som deres 
hovederhverv, eller hvoraf mindst 
halvdelen af andelene eller 
andelskapitalen ejes af sådanne personer. 
For så vidt angår juridiske personer, som 
udelukkende eller primært består af andre 
juridiske personer, vil der blive taget 
højde for sammenslutninger eller 
forbindelser med andre virksomheder, 
med henblik på at fastslå, om disse 
forbindelser eller sammenslutninger 
betyder, at mindst halvdelen af deres 
andele eller andelskapital ejes af naturlige 
personer, der driver landbrug som 
hovederhverv.
Artikel 41, litra b)
Betalingens størrelse
For hvert relevant år beregnes den årlige 
betaling pr. landbrugsarbejdsenhed ved at 
dividere det nationale eller regionale loft 
fastsat i henhold til artikel 41, stk. 1, litra 
c), med antallet af de årlige 
landbrugsarbejdsenheder, som er 
registreret for hver støttemodtager.
Artikel 41, litra c)
Finansielle bestemmelser
1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 15 % af det årlige 
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nationale loft, der er fastsat i bilag II.
2. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter loftet for den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
på årsbasis. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til forordning
Afsnit 4 – kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødespecifik betaling for bomuld Tidsbegrænset afgrødespecifik betaling for 
bomuld

Or. de

Ændringsforslag 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 42 udgår
Anvendelsesområde
Der ydes støtte til landbrugere, som 
producerer bomuld henhørende under 
KN-kode 5201 00, på de betingelser, der 
er fastsat i dette kapitel ("afgrødespecifik 
betaling for bomuld").

Or. en
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Ændringsforslag 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 43 udgår
Støtteberettigelse
1. Den afgrødespecifikke betaling for 
bomuld ydes pr. hektar støtteberettiget 
bomuldsareal. For at være støtteberettiget 
skal arealet høre til landbrugsarealer, 
som medlemsstaten har godkendt til 
bomuldsproduktion, være tilsået med 
godkendte sorter og reelt høstes under 
normale vækstforhold.
Den afgrødespecifikke betaling for 
bomuld ydes for bomuld af sund og 
sædvanlig handelskvalitet.
2. Medlemsstaterne godkender de arealer
og sorter, der er nævnt i stk. 1, i henhold 
til de bestemmelser og betingelser, der er 
nævnt i stk. 3.
3. For at sikre en effektiv forvaltning af 
den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende regler og betingelser for 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld.
4. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter bestemmelser om 
proceduren for godkendelse og 
meddelelser til producenterne om denne 
godkendelse. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 
2.

Or. en
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Ændringsforslag 2179
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
ydes for bomuld af sund og sædvanlig 
handelskvalitet.

Den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
ydes for bomuld af sund og sædvanlig 
handelskvalitet. Bomuld i monokultur er 
ikke støtteberettiget.

Or. en

Ændringsforslag 2180
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Forslag til forordning
Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45 udgår
Godkendte brancheorganisationer
1. I dette kapitel forstås ved en "godkendt 
brancheorganisation" en retlig enhed, der 
består af bomuldsproducerende 
landbrugere og mindst én 
egreneringsvirksomhed, og hvis arbejde 
bl.a. består i:
(a) at medvirke til en bedre koordinering 
af den måde, bomulden bringes i 
omsætning på, især ved forsknings- og 
markedsundersøgelser
(b) at udarbejde standardkontrakter, der 
er i overensstemmelse med EU's regler
(c) at dirigere produktionen i retning af 
produkter, der er bedre tilpasset 
markedets behov og 
forbrugerefterspørgslen, især med hensyn 
til kvalitet og forbrugerbeskyttelse
(d) at opdatere metoder og måder at 
forbedre produktkvaliteten på
(e) at udvikle markedsføringsstrategier for 
at fremme afsætningen af bomuld ved 
hjælp af kvalitetscertificeringsordninger.
2. Den medlemsstat, hvor 
egreneringsvirksomhederne er etableret, 
godkender brancheorganisationer, som 
overholder de kriterier, der fastsættes i 
henhold til stk. 3.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 55 om:
(a) kriterier for godkendelse af 
brancheorganisationer
(b) forpligtelser for producenterne
(c) regler, der gælder, hvis en godkendt 
brancheorganisation ikke overholder 
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disse kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 2183
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46 udgår
Ydelse af betaling
1. Landbrugere ydes den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld pr. 
støtteberettiget hektar, jf. artikel 44.
2. Til landbrugere, der er medlemmer af 
en godkendt brancheorganisation, ydes 
den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
pr. støtteberettiget hektar inden for det 
basisareal, der er fastsat i artikel 44, 
stk. 1, forhøjet med et beløb på 2 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46 udgår
Ydelse af betaling
1. Landbrugere ydes den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld pr.
støtteberettiget hektar, jf. artikel 44.
2. Til landbrugere, der er medlemmer af 
en godkendt brancheorganisation, ydes 
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den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
pr. støtteberettiget hektar inden for det 
basisareal, der er fastsat i artikel 44, 
stk. 1, forhøjet med et beløb på 2 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 2185
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere ydes den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld pr. 
støtteberettiget hektar, jf. artikel 44.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2186
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til landbrugere, der er medlemmer af 
en godkendt brancheorganisation, ydes 
den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
pr. støtteberettiget hektar inden for det 
basisareal, der er fastsat i artikel 44, 
stk. 1, forhøjet med et beløb på 2 EUR.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Forslag til forordning
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a
Evaluering

Kommissionen skal være forpligtet til at 
fremlægge en rapport om effektiviteten og 
nødvendigheden af foranstaltningerne i 
artikel 42-46 for afgrødespecifikke 
betalinger for bomuld i Bulgarien, 
Grækenland, Portugal og Spanien. 
Rapporten skal være Rådet i hænde senest 
den 31. marts 2014 og indeholde forslag 
om alternativ støtte til bomuldssektoren, 
som er forenelig med udviklingen inden 
for den fælles landbrugspolitik.

Or. de

Ændringsforslag 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46a
Rapport om virkningen af bomuldsstøtte

Kommissionen skal udarbejde en rapport 
om effektiviteten af foranstaltningerne i 
artikel 42-46 vedrørende den støtte, som 
ydes til den europæiske bomuldssektor, 
som er fastsat i tiltrædelsesakterne for 
Bulgarien, Grækenland, Portugal og 
Spanien. Rapporten forelægges for Rådet 
og Parlamentet inden den 31. marts 2014 
og skal indeholde henstillinger 
vedrørende alternative metoder til at yde 
støtte, som er forenelig med udviklingen 
inden for den fælles landbrugspolitik og 
med forpligtelsen til udviklingsvenlig 
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politikkohærens, jf. artikel 208 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. en

Begrundelse

Fortsættelsen af den bomuldsspecifikke betaling er ikke miljømæssig bæredygtig og hindrer 
fremgangen i internationale handelsforhandlinger.  Kommissionen bør undersøge, om der 
findes en bedre måde, hvorpå forpligtelsen i tiltrædelsesakterne for Bulgarien, Grækenland, 
Portugal og Spanien kan opfyldes.

Ændringsforslag 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de 
minimumsbetingelserne i artikel 10, 
stk. 1, kan vælge at deltage i en forenklet 
ordning på de betingelser, der er fastsat i 
dette kapitel, i det følgende benævnt 
"ordningen for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan vedtage en mere
forenklet ordning for ”små landbrugere” 
under ”ordningen for små landbrugere”.

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne at beslutte, om de vil tilbyde ordningen for små 
landbrugere.

Ændringsforslag 2190
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de 
minimumsbetingelserne i artikel 10, 
stk. 1, kan vælge at deltage i en forenklet 
ordning på de betingelser, der er fastsat i 
dette kapitel, i det følgende benævnt 
"ordningen for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan vedtage en mere
forenklet ordning for ”små landbrugere” 
under ”ordningen for små landbrugere”.

Or. en

Ændringsforslag 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de 
minimumsbetingelserne i artikel 10, 
stk. 1, kan vælge at deltage i en forenklet 
ordning på de betingelser, der er fastsat i 
dette kapitel, i det følgende benævnt 
"ordningen for mindre landbrugere".

1. Medlemsstater, som tiltrådte EU før 
den 1. maj 2004, kan vælge at indføre en 
forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel, i det følgende 
benævnt ”ordningen for små landbrugere”.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget foreslår, at deltagelse i “ordningen for små landbrugere” gøres frivillig 
for medlemsstater, som tiltrådte EU før den 1. maj 2004, eftersom ordningen i praksis 
indebærer, at det er nødvendigt at indføre nye parallelle forvaltningssystemer, hvilket på 
alvorlig vis komplicerer driften af ordningen med direkte betalinger.

Ændringsforslag 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan oprette en 
forenklet ordning for små landbrugere i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
dette afsnit. Såfremt medlemsstaten 
anvender en sådan ordning kan 
landbrugere, der har betalingsrettigheder, 
som er tildelt i 2014 i henhold til artikel 21, 
og som opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, vælge at deltage i en 
forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel, i det følgende 
benævnt "ordningen for små landbrugere".

Or. en

Ændringsforslag 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan fastlægge en 
forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette afsnit, herefter benævnt 
"ordningen for små landbrugere").
Landbrugere, der har betalingsrettigheder, 
som er tildelt i 2014 i henhold til artikel 21, 
og som opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, kan vælge at deltage i 
"ordningen for små landbrugere".

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne at beslutte, om de ønsker at indføre ordningen for små 
landbrugere, og ikke blot op til landbrugerne at beslutte, om de ønsker at deltage i denne. 
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Ændringsforslag 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E.
Jensen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan fastlægge en 
forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette afsnit, herefter benævnt 
"ordningen for små landbrugere").
Landbrugere, der har betalingsrettigheder, 
som er tildelt i 2014 i henhold til artikel 21, 
og som opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, kan vælge at deltage i en 
forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel, i det følgende 
benævnt "ordningen for små landbrugere".

Or. en

Begrundelse

Dette er et andet ændringsforslag, som gør det klart, at denne betaling bør være frivillig for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 2195
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt 
"ordningen for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan fastlægge en 
ordning på de betingelser, der er fastsat i 
dette afsnit, herefter benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere". Landbrugere, 
der har betalingsrettigheder, som er tildelt i 
2014 i henhold til artikel 21, og som 
opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, kan vælge at deltage i en 
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forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel.

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaterne at afgøre, om de ønsker at indføre ordningen for små 
landbrugere, og vurdere, om omkostningerne i forbindelse med etableringen og driften af et 
parallelt system er et mål, som medlemsstaten tilsigter at nå. Der findes allerede andre 
muligheder for at forenkle anvendelsesprocedurerne for f.eks. landbrugere, som ansøger om 
støtte for den samme jord hvert år. 

Ændringsforslag 2196
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt 
"ordningen for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan indføre en 
specifik og mere forenklet ordning for 
”små landbrugere”, herefter benævnt 
”ordningen for små landbrugere”. 
Landbrugere, der har betalingsrettigheder, 
som er tildelt i 2014 i henhold til artikel 21, 
og som opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, kan vælge at deltage i 
denne ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel, såfremt den indføres 
i deres medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 2197
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 1. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
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betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

landbrugere, der har betalingsrettigheder, 
som er tildelt i 2014 i henhold til artikel 21, 
og som opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, kan vælge at deltage i en 
forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel, i det følgende 
benævnt "ordningen for mindre 
landbrugere".

Or. en

Ændringsforslag 2198
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
landbrugere, der har betalingsrettigheder, 
som er tildelt i 2014 i henhold til artikel 21, 
og som opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, kan vælge at deltage i en 
forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel, i det følgende 
benævnt "ordningen for mindre 
landbrugere".

Or. en

Ændringsforslag 2199
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 

1. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
landbrugere, der har betalingsrettigheder, 
som er tildelt i 2014 i henhold til artikel 21, 
og som opfylder minimumsbetingelserne i 
artikel 10, stk. 1, kan vælge at deltage i en 
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på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

forenklet ordning på de betingelser, der er 
fastsat i dette kapitel, i det følgende 
benævnt "ordningen for mindre 
landbrugere".

Or. en

Ændringsforslag 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de 
minimumsbetingelserne i artikel 10, 
stk. 1, kan vælge at deltage i en forenklet 
ordning på de betingelser, der er fastsat i 
dette kapitel, i det følgende benævnt 
"ordningen for mindre landbrugere".

1. Landbrugere, som opfylder den i artikel 
9 fastsatte definition på aktiv landbruger, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

Or. fr

Ændringsforslag 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder de
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".

1. Medlemsstaterne kan på frivillig basis 
beslutte, at landbrugere, der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder 
minimumsbetingelserne i artikel 10, stk. 1, 
kan vælge at deltage i en forenklet ordning 
på de betingelser, der er fastsat i dette 
kapitel, i det følgende benævnt "ordningen 
for mindre landbrugere".
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Or. pt

Ændringsforslag 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal indføre en 
ordning for små landbrugere i 
overensstemmelse med dette afsnit. Hvis 
andelen af potentielle støttemodtagere i en 
medlemsstat imidlertid udgør mindre end 
5 % af landets landbrugere, behøver 
medlemsstaten ikke at anvende ordningen 
for små landbrugere.

Or. en

Begrundelse

For at undgå overdrevent bureaukrati bør etableringen af ordningen for mindre landbrugere 
overlades til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Landbrugere – bortset fra landbrugere 
i de medlemsstater, som i medfør af 
forrige bestemmelse har valgt ikke at 
anvende ”ordningen for små 
landbrugere” – der har 
betalingsrettigheder, som er tildelt i 2014 i 
henhold til artikel 21, og som opfylder 
minimumsbetingelserne i artikel 10, 
stk. 1, kan vælge at deltage i en forenklet 
ordning på de betingelser, der er fastsat i 



PE494.491v01-00 164/171 AM\909525DA.doc

DA

dette kapitel.

Or. es

Ændringsforslag 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger under ordningen for mindre 
landbrugere erstatter de betalingerne, der 
ydes i henhold til afsnit III og IV.

2. I henhold til dette kapitel gælder 
følgende bestemmelser for de 
medlemsstater, som anvender en ordning 
for små landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 2205
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger under ordningen for mindre 
landbrugere erstatter de betalingerne, der 
ydes i henhold til afsnit III og IV.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
betalinger under ordningen for mindre 
landbrugere erstatter de betalinger, der 
ydes i henhold til afsnit III og IV.

Or. en

Ændringsforslag 2206
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger under ordningen for mindre 
landbrugere erstatter de betalingerne, der
ydes i henhold til afsnit III og IV.

2. Medlemsstaterne kan beslutte, at 
betalinger under ordningen for mindre 
landbrugere erstatter de betalinger, der 
ydes i henhold til afsnit III og IV.

Or. en

Ændringsforslag 2207
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger under ordningen for mindre 
landbrugere erstatter de betalingerne, der 
ydes i henhold til afsnit III og IV.

2. Betalinger under ordningen for mindre 
landbrugere kan efter medlemsstatens 
skøn eller beslutning truffet på regionalt 
niveau erstatte de betalinger, der ydes i 
henhold til afsnit III og IV.

Or. en

Ændringsforslag 2208
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de 
landbrugsmetoder, der er omhandlet i 
kapitel 2 i afsnit III.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Alle former for landbrugsordninger bør principielt være forpligtet til at deltage i henhold til 
bestemmelserne i kapitel 2, afsnit III.

Ændringsforslag 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de 
landbrugsmetoder, der er omhandlet i 
kapitel 2 i afsnit III.

udgår

Or. en

Begrundelse

Små landbrugere bør ikke være undtaget fra nogen former for grønne foranstaltninger.

Ændringsforslag 2210
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de 
landbrugsmetoder, der er omhandlet i 
kapitel 2 i afsnit III.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2211
Diane Dodds
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de 
landbrugsmetoder, der er omhandlet i 
kapitel 2 i afsnit III.

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, skal overholde 
alle reglerne om krydsoverensstemmelse i 
lighed med dem, som modtager 
grundbetalingen.

Or. en

Ændringsforslag 2212
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de 
landbrugsmetoder, der er omhandlet i 
kapitel 2 i afsnit III.

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de
landbrugsmetoder, der er defineret i denne 
forordnings kapitel 2 i afsnit III. De skal 
imidlertid opfylde reglerne om 
krydsoverensstemmelse, som er fastslag i 
forordning (EU) nr. [...] [HZR].

Or. en

Begrundelse

Reglerne om krydsoverensstemmelse bør finde anvendelse på små landbrugere, da det er 
vigtigt, at alle landbrugere, som modtager EU-støtte – uanset størrelsen på deres bedrift –
overholder et minimum af miljømæssige standarder.

Ændringsforslag 2213
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
ydes betaling til landbrugere, hvor det er 
fastslået, at de fra datoen for 
offentliggørelsen af Kommissionens 
forslag til denne forordning har opdelt 
deres bedrifter med det ene formål at blive 
omfattet af ordningen for mindre 
landbrugere. Dette gælder også for de 
landbrugere, hvis bedrifter er opstået som 
følge af en sådan opdeling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
ydes betaling til landbrugere, hvor det er 
fastslået, at de fra datoen for 
offentliggørelsen af Kommissionens 
forslag til denne forordning har opdelt 
deres bedrifter med det ene formål at blive 
omfattet af ordningen for mindre 
landbrugere. Dette gælder også for de 
landbrugere, hvis bedrifter er opstået som 
følge af en sådan opdeling.

udgår

Or. en

Begrundelse

Som følge af de forventede vanskeligheder i forbindelse med overholdelsen af bestemmelsen 
om omgåelsesklausulen (og i betragtning af, at det i mange tilfælde simpelthen vil være 
umuligt at overvåge landbrugerens intenderede handlinger) bør denne bestemmelse udgå. 
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Ændringsforslag 2215
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor artikel 20 finder anvendelse kan 
medlemsstaterne fastsætte forskellige 
finansieringsformer for regioner, som 
opfylder den i denne artikel omhandlede 
definition. 

Or. pt

Ændringsforslag 2216
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere, som deltager i 
ordningen for små landbrugere og 
samarbejder i en 
produktionsorganisation, jf. definitionen i 
artikel 28 og 36 i forordning 627, med 
henblik på at forbedre 
landbrugsbedriftens levedygtighed, er 
berettiget til en forhøjelse på 25 % på hver 
individuel betaling.

Or. en

Ændringsforslag 2217
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved anvendelse af artikel 20 kan 
medlemsstaterne tildele forskellige 
støttebeløb til de i henhold til denne 
artikel definerede regionalområder. 

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget fastsætter en bestemmelse for regional anvendelse i overensstemmelse med 
artikel 20.

Ændringsforslag 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47a
Almindelige bestemmelser for støtte til 

små bedrifter
1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 
til små bedrifter og små landbrugere, der 
er berettiget til en betaling under 
grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1.
2. I dette kapitel forstås ved små bedrifter 
eller små landbrugere en bedrift af en 
størrelse, som er fastsat af 
medlemsstaterne. De relevante kriterier 
fastsættes ved hjælp af delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen.
3. Med forbehold af bestemmelserne om 
finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 
reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 
7, og eventuelle nedsættelser og 
udelukkelser, der pålægges i henhold til 
artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 
[HZR], ydes betalingen i denne artikels 
stk. 1 på årsbasis, når landbrugeren har 
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aktiveret betalingsrettighederne.
4. Medlemsstaterne fastsætter det i stk. 1 
omhandlede beløb inden for grænserne 
for den støtte, som er fastsat i artikel 51, 
stk. 2, i denne forordning.
5. Landbrugere, som modtager betalinger 
i henhold til støtteordningen for små 
bedrifter og små landbrugere kan deltage 
i det tematiske delprogram, som er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), tredje 
afsnit, i forordningen om udvikling af 
landdistrikterne.

Or. fr


