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Ændringsforslag 425
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved sammensætningen af stikprøver til 
kontrol anser den ansvarlige myndighed 
risikoområdet for også at omfatte risiko 
for de offentlige midler i EU-budgettet, og 
medtager risiko for miljøet, risiko for 
folkesundheden og tilknyttede 
omkostninger som omhandlet i artikel 60. 

Or. en

Begrundelse

Princippet om budgeteffektivitet i forbindelse med offentlige midler betyder, at risikoen for 
fondene/EU-budgettet ville omfatte udgifter til miljø og folkesundhed, bl.a. tilknyttede udgifter 
til oprydning, genopretning af miljøet, bortskaffelse af farlige/skadelige stoffer, eventuel 
erstatning til ofre, herunder landbrugere, efter kriser/forureninger. EU bør ikke finansiere 
skadeligt landbrug: skader på miljøet blive betalt to gange, først gennem landbrugsstøtte og 
siden gennem offentlige midler.

Ændringsforslag 426
Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved sammensætningen af de 
risikobaserede stikprøver af landbrug, 
som skal kontrolleres, kan 
medlemsstaterne tage med i betragtning, 
at økologisk landbrug har en iboende 
lavere risiko for miljøforurening og derfor 
udgør en mindre risiko for de offentlige 
midler og EU's budget.
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Or. en

Begrundelse

Betalingsagenturerne sammensætter udsnit af landbrug, som skal kontrolleres for 
krydsoverensstemmelse (og/eller miljøforanstaltninger i fremtiden). Ved udvælgelsen af udsnit 
til kontrol baseret på miljørisiko bør det tages med i betragtning, at økologisk landbrug på 
grund af de agroøkologiske teknikker, der anvendes, udgør en iboende lavere risiko (for 
miljøudgifter) for EU's budget.

Ændringsforslag 427
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan mindske antallet 
af kontroller på stedet, når fejlsatserne 
ligger på et acceptabelt niveau og de 
indførte forvaltnings- og kontrolsystemer 
fungerer korrekt. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 vedrørende de nærmere 
regler og betingelser, som skal overholdes 
af medlemsstaterne. Kommissionen 
tillægges desuden beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at 
mindske omfanget af kontroller på stedet, 
som gennemføres hvert år, til 3 % af alle 
landbrugere, som indsender 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at mindske antallet af kontroller på stedet, når 
antallet af overtrædelser udviser en faldende tendens. Dette gælder navnlig, hvis der sker 
ændringer i bestemmelserne for det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem.



AM\910034DA.doc 5/189 PE494.482v02-00

DA

Ændringsforslag 428
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan reducere 
kontrollerne, hvis fejlraterne ligger på et 
acceptabelt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 429
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan reducere 
omfanget af kontroller på stedet, hvis 
fejlraten ligger på et acceptabelt niveau.
De nærmere betingelser og regler 
fastsættes i delegerede retsakter i henhold 
til artikel 64 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I ordførerens ændringsforslag 63 bevares formuleringen " de indførte forvaltnings- og 
kontrolsystemer fungerer korrekt". Det er uklart, hvad der menes hermed, og det kunne føre 
til en masse ekstra krav, som kunne bringe muligheden for at mindske antallet af kontroller i 
fare.

Ændringsforslag 430
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
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Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre en korrekt og effektiv 
anvendelse af kontrollerne og at 
verifikationen af betingelserne for 
støtteberettigelse bliver udført på en 
effektiv, sammenhængene og ikke-
diskriminerende måde, som beskytter 
Unionens finansielle interesser, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 vedrørende de situationer, 
hvor modtagere eller deres 
repræsentanter forhindrer, at der bliver 
udført kontrol.

udgår

Or. lv

Ændringsforslag 431
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter de regler, der er 
nødvendige for at opnå ensartet 
anvendelse af dette kapitel i Unionen.
Sådanne regler kan navnlig vedrøre 
følgende:

2. Sådanne regler kan navnlig vedrøre 
følgende:

Or. de

Begrundelse

De pågældende beslutninger er mere end blot tekniske beslutninger.

Ændringsforslag 432
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) regler for, hvilket minimumsniveau for 
kontrol på stedet der er nødvendigt for en 
effektiv risikoforvaltning, samt under 
hvilke betingelser medlemsstaterne skal 
forøge sådanne kontroller eller kan 
begrænse dem, når forvaltnings- og 
kontrolsystemerne fungerer korrekt og
fejlsatserne ligger på et acceptabelt niveau

b) regler for minimumsniveauet for 
kontrol på stedet, som skal fastsættes til 1 
% for ordninger, der er omfattet af et 
fungerende IAKS, eller i andre tilfælde
hvilket minimumsniveau der er
nødvendigt for en effektiv 
risikoforvaltning, samt under hvilke 
betingelser medlemsstaterne skal forøge 
sådanne kontroller eller kan begrænse dem, 
når fejlsatserne ligger på et acceptabelt 
niveau, herunder frister for 
Kommissionens svar på meddelelse om, at 
en medlemsstat agter at reducere sine 
kontroller på stedet

Or. en

Begrundelse

En acceptabel fejlrate bør være tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om en medlemsstat kan 
reducere sine kontroller. Der bør være en fristordning for et veto fra Kommissionen, når en 
medlemsstat meddeler, at den agter at reducere sine kontroller.

Ændringsforslag 433
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre korrekt og effektiv anvendelse 
af kontrollerne, og at verifikationen af 
støttebetingelserne gennemføres på en 
effektiv, sammenhængende og 
ikkediskriminerende måde, som beskytter 
EU's finansielle interesser, bemyndiges 
Kommissionen til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 111 
vedrørende reglerne for 
minimumsniveauet for kontroller på 
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stedet, som er nødvendigt for en effektiv, 
forholdsmæssig og risikobaseret 
forvaltning af risiciene, samt under hvilke 
betingelser medlemsstaterne skal øge 
disse kontroller eller kan reducere dem, 
når fejlraterne ligger på et acceptabelt 
niveau, herunder tidsfrister for, hvornår 
Kommissionen skal svare på en 
meddelelse om, at en medlemsstat agter at 
reducere sine kontroller på stedet

Or. en

Begrundelse

I ordførerens ændringsforslag 63 bevares formuleringen "de indførte forvaltnings- og 
kontrolsystemer fungerer korrekt". Det kunne føre til en masse ekstra krav, som kunne bringe 
muligheden for at mindske antallet af kontroller i fare. Der bør desuden være en frist for, 
hvornår Kommissionen skal svare en medlemsstat, som agter at reducere antallet af 
kontroller. Dette ændringsforslag bør imidlertid afstemmes med den gennemførelsesmetode, 
som ordføreren vælger og Europa-Parlamentet støtter (dvs. det bør flyttes til delegerede 
retsakter).

Ændringsforslag 434
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) regler for, hvilket minimumsniveau for 
kontrol på stedet der er nødvendigt for en 
effektiv risikoforvaltning, samt under 
hvilke betingelser medlemsstaterne skal 
forøge sådanne kontroller eller kan 
begrænse dem, når forvaltnings- og 
kontrolsystemerne fungerer korrekt og 
fejlsatserne ligger på et acceptabelt niveau

udgår

Or. en

Begrundelse

I ordførerens ændringsforslag 63 bevares formuleringen "de indførte forvaltnings- og 
kontrolsystemer fungerer korrekt". Det kunne føre til en masse ekstra krav, som kunne bringe 
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muligheden for at mindske antallet af kontroller i fare. Der bør desuden være en frist for, 
hvornår Kommissionen skal svare en medlemsstat, som agter at reducere antallet af 
kontroller. Dette ændringsforslag bør imidlertid afstemmes med den gennemførelsesmetode, 
som ordføreren vælger og Europa-Parlamentet støtter (dvs. det bør flyttes til delegerede 
retsakter).

Ændringsforslag 435
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udgør den finansielle virkning af de 
fejl, der fastslås i forbindelse med 
stikprøvekontroller på stedet (fejlrate) i 
hvert af de to forudgående år, mindre end 
2 %, kan medlemsstaterne reducere 
antallet af kontroller på stedet med op til 
50 %

Or. de

Begrundelse

Kommissionens udsagn i forbindelse med reduktioner/forøgelser af kontrolmængden er meget 
vage. Basisretsakten skal indeholde en yderligere konkretisering af, hvornår der skal ske en 
forøgelse eller en reduktion af kontrolmængden.

Ændringsforslag 436
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udgør den finansielle virkning af de 
fejl, der fastslås i forbindelse med 
stikprøvekontroller på stedet (fejlrate) i 
hvert de to forudgående år, mere end 5 %, 
skal medlemsstaterne forøge antallet af 
kontroller på stedet med op til 50 %
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Or. de

Begrundelse

Kommissionens udsagn i forbindelse med reduktioner/forøgelser af kontrolmængden er meget 
vage. Basisretsakten skal indeholde en yderligere konkretisering af, hvornår der skal ske en 
forøgelse eller en reduktion af kontrolmængden.

Ændringsforslag 437
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udgør den finansielle virkning af de 
fejl, der fastslås i forbindelse med 
stikprøvekontroller på stedet (fejlrate) i 
hvert af de to forudgående år, mindre end 
1 %, kan de pågældende medlemsstater 
reducere antallet af kontroller på stedet til 
25 % af den normale kontrolmængde

Or. de

Begrundelse

Kommissionens udsagn i forbindelse med reduktioner/forøgelser af kontrolmængden er meget 
vage. Basisretsakten skal indeholde en yderligere konkretisering af, hvornår der skal ske en 
forøgelse eller en reduktion af kontrolmængden.

Ændringsforslag 438
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Konstateres det, at en modtager ikke 
opfylder kriterierne for støtteberettigelse 
eller forpligtelserne vedrørende 
betingelserne for tildeling af støtte som 
fastsat i sektorlovgivningen for landbrug, 

1. Konstateres det, at en modtager ikke 
opfylder kriterierne for støtteberettigelse 
eller forpligtelserne vedrørende 
betingelserne for tildeling af støtte som 
fastsat i sektorlovgivningen for landbrug, 
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tilbagetrækkes støtten helt eller delvis. tilbagetrækkes støtten helt, og betalinger 
for den del, der ikke opfylder 
betingelserne, nedsættes for de næste to 
år.

Or. lv

Ændringsforslag 439
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er fastsat i Unionens 
lovgivning pålægger medlemsstaterne 
også sanktioner i form af nedsættelse eller 
udelukkelse af betalingen eller en del af 
den tildelte eller kommende tildelte 
betaling, for hvilken kriterierne for 
støtteberettigelse er blevet opfyldt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 440
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er fastsat i Unionens 
lovgivning pålægger medlemsstaterne også 
sanktioner i form af nedsættelse eller 
udelukkelse af betalingen eller en del af 
den tildelte eller kommende tildelte 
betaling, for hvilken kriterierne for 
støtteberettigelse er blevet opfyldt.

2. Hvor det er fastsat i Unionens 
lovgivning pålægger medlemsstaterne i 
overensstemmelse med eventuelle 
nærmere bestemmelser, som er fastsat i 
gennemførelsesretsakter, også sanktioner i 
form af nedsættelse eller udelukkelse af 
betalingen eller en del af den tildelte eller 
kommende tildelte betaling, for hvilken 
kriterierne for støtteberettigelse er blevet 
opfyldt.
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Or. en

Ændringsforslag 441
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det beløb, som støtten nedsættes med, 
sættes i forhold til, hvor alvorlig, 
omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er,
og kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår.

I forhold til, hvor alvorlig, omfattende, 
varig og hyppig den konstaterede 
manglende overholdelse er, kan de pålagte 
forvaltningsmæssige sanktioner i yderste 
konsekvens resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår.

Or. de

Ændringsforslag 442
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det beløb, som støtten nedsættes med, 
sættes i forhold til, hvor alvorlig, 
omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår.

Det beløb, som støtten nedsættes med, 
sættes i forhold til, hvor alvorlig, 
omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår. De ansvarlige 
myndigheder sikrer i forbindelse med 
deres forholdsmæssige vurdering af 
risikoen for offentlige midler og deres 
beregning af nedsættelsen af støtten til en 
ansøger, som overtræder betingelserne for 
at yde den pågældende støtte, at 
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nedsættelsesraten afspejler de faktiske 
udgifter for samfundet som følge af 
overtrædelsen i overensstemmelse med 
artikel 60.

Or. en

Begrundelse

Ved vurderingen af, hvor meget støtten skal nedsættes med i forbindelse med overtrædelse af 
krydsoverensstemmelseskravene (i modsætning til sanktioner i forbindelse med 
støttebetingelser), anvender man allerede i dag alvor (alvorlig/ikke alvorlig), omfang (af 
virkningerne) og varighed (hvor lang tid vil det tage, før et system er genoprettet/før en 
overtrædelse ikke længere udgør en risiko for miljøet/folkesundheden) til at fastsætte 
nedsættelsesraterne, men i visse tilfælde er disse rater ikke realistiske. Kravene om 
forholdsmæssighed betyder, at hvis udgifterne for samfundet er store, bør nedsættelserne 
også være store.

Ændringsforslag 443
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det beløb, som støtten nedsættes med,
sættes i forhold til, hvor alvorlig, 
omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår.

Det beløb, som støtten nedsættes med,
gradueres forholdsmæssigt efter den 
konstaterede overtrædelses alvor og art, i 
forhold til, hvor alvorlig, omfattende, varig 
og hyppig den konstaterede manglende 
overholdelse er, og kan i yderste 
konsekvens resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Ordet "alvor" forekommer mere passende end ordet "størrelse" for at sikre konsistens i 
ordlyden i hele forordningen.
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Ændringsforslag 444
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved vurderingen af alvoren af den 
manglende opfyldelse tager de 
myndigheder, som har ansvar for at 
anvende nedsættelserne, højde for, at som 
følge af arten af forureningen eller 
sundhedskrisen kan det oprindelige areal, 
hvor overtrædelsen konstateres, i 
forbindelse med nogle typer af manglende 
opfyldelse være lille, men virkningerne 
kan dække et langt større område eller 
vare ved i mange år.

Or. en

Ændringsforslag 445
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De beløb, der berøres af 
tilbagetrækningen i stk. 1 og af 
sanktionerne i stk. 2, inddrives fuldt ud.

3. De beløb, der berøres af 
tilbagetrækningen i stk. 1 og af 
sanktionerne i stk. 2, inddrives fuldt ud, 
uden at det berører artikel 56, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Inddrivelsen af småbeløb forårsager en ikke uvæsentlig mængde bureaukrati. Beløb under et 
vist beløb bør derfor ikke inddrives, så cost-benefit-forholdet bevares.
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Ændringsforslag 446
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De beløb, der berøres af den 
tilbagetrækning af støtte, der omhandles i 
stk. 1a, og af de administrative sanktioner 
omhandlet i stk. 2, gradueres i forhold til 
den konstaterede overtrædelses alvor og 
art og fastsættes i forhold til, hvor 
alvorlig, omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er.

Or. en

Begrundelse

Ordet "alvor" forekommer mere passende end ordet "størrelse" for at sikre konsistens i 
ordlyden i hele forordningen.

Ændringsforslag 447
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Tilbagetrækninger og nedsættelser af 
støtte som følge af manglende opfyldelse 
af de forpligtelser, der omhandles i afsnit 
III i kapitel 2 i forordning (EU) nr. 
DP/2012, må ikke overstige den betaling, 
der er omtalt i dette kapitel.
Tilbagetrækningsbeløbene som 
omhandlet i dette stykke overføres som 
supplerende EU-støtte inden for 
rammerne af programmer til udvikling af 
landdistrikter under ELFUL, som 
specificeret i forordning (EU) nr. […]
[RDR] og tildeles landbrugere eller 
grupper af landbrugere, som træffer 
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foranstaltninger til at fremme en 
bæredygtig udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 448
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 65a
Tilbagetrækning og nedsættelse 

vedrørende betaling for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet
Uanset bestemmelserne i artikel 65 kan 
summen af de tilbagetrækninger og 
nedsættelser af støtte, der gennemføres i 
medfør af denne artikel som følge af 
manglende opfyldelse af de forpligtelser, 
der omhandles i afsnit III i kapitel 2 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx (direkte 
betalinger), overstige den betaling, der er 
omtalt i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 449
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 65a
Tilbagetrækning og nedsættelse 
vedrørende betaling for landbrugsbetaling 
for landbrugsmetoder, der er til gavn for 
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klimaet og miljøet
Uanset bestemmelserne i artikel 65 må 
summen af de tilbagetrækninger og 
nedsættelser af støtte, der gennemføres i 
medfør af denne artikel som følge af 
manglende opfyldelse af de forpligtelser, 
der omhandles i afsnit III i kapitel 2 i 
forordning xxx (direkte betalinger), ikke 
overstige den betaling, der er omtalt i 
dette kapitel.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 450
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) procedurer og tekniske kriterier i 
forbindelse med de foranstaltninger og 
sanktioner, der er omhandlet i stk. 1, hvis 
der konstateres manglende opfyldelse af 
de forpligtelser, der følger af anvendelsen 
af den relevante lovgivning

Or. de

Ændringsforslag 451
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
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Artikel 66 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer og tekniske kriterier i 
forbindelse med de foranstaltninger og 
sanktioner, der er omhandlet i stk. 1, hvis 
der konstateres manglende opfyldelse af 
de forpligtelser, der følger af anvendelsen 
af den relevante lovgivning

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette er ingen vedtagelse af rent teknisk art.

Ændringsforslag 452
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Titel V – kapitel 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel 1a
"Kontrolsystem og forvaltningsmæssige 
sanktioner i forbindelse med 
miljøforanstaltninger"

Or. en

Ændringsforslag 453
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 67 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 67 a
"Kontroller i forbindelse med 
miljøforanstaltninger"
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1. Medlemsstaterne anvender, hvor det er 
relevant, det integrerede system, der er 
omhandlet i afsnit V, kapitel II, og især de 
elementer, der henvises til i artikel 69, 
stk. 1, litra a), b), d), e) og f).
2. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om en modtager 
overholder forpligtelserne i afsnit III, 
kapitel II i DPxxx. Alt efter 
miljøforanstaltningerne kan 
medlemsstaterne beslutte at gennemføre 
forvaltningsmæssige kontroller, når det 
kan påvises, at disse er lige så effektive.
3. I forbindelse med kontrol på stedet 
opstiller medlemsstaterne en plan for 
stikprøveudtagning for landbrugsbedrifter 
og/eller støttemodtagere, som kan være 
den samme som for kontrollerne på stedet 
i henhold til artikel 75.
4. Kontrollerne på stedet gennemføres på 
en måde, som verificerer overholdelse af 
alle relevante miljøforanstaltninger på 
bedriften.
5. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
111 for gennemførelsen af kontrollerne 
med henblik på at verificere overholdelse 
af forpligtelserne i henhold til afsnit III, 
kapitel II, i DPxxx.

Or. en

Ændringsforslag 454
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 67 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 67b
"Anvendelse af administrative sanktioner 
for så vidt angår miljøforanstaltninger"
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1. Når det konstateres, at en modtager 
ikke opfylder forpligtelserne i afsnit III, 
kapitel II, i DPxxx, tilbagetrækkes støtten 
helt eller delvist.
2. Det beløb, som støtten nedsættes med, 
sættes i forhold til, hvor alvorlig, 
omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er.

Or. en

Ændringsforslag 455
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 67 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 67 c
"Delegerede beføjelser"
1. Kommissionen tildeles beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 111 for at fastsætte nærmere regler 
vedrørende fastlæggelsen af et 
harmoniseret grundlag til beregning af 
administrative sanktioner, jf. artikel 67b, 
idet der tages hensyn til nedsættelser som 
følge af finansiel disciplin og beregning 
og anvendelse af sanktioner i henhold til 
artikel 67b.

Or. en

Ændringsforslag 456
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
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Artikel 68 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan i passende 
omfang udnytte de teknologiske 
muligheder i forbindelse med indførelsen 
af deres "integrerede ordninger".

Or. en

Ændringsforslag 457
George Lyon, Sylvie Goulard, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne udnytter i passende 
omfang de teknologiske muligheder i 
forbindelse med indførelsen af deres 
integrerede ordninger.

Or. en

Begrundelse

Ordførerens ændringsforslag 78 er for præskriptivt og kunne føre til unødvendige byrder; 
ordet "passende" må foretrækkes frem for ordet "størst mulig" i denne forbindelse.

Ændringsforslag 458
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) et fælles system til registrering af 
identiteten af hver enkelt modtager af den i 
artikel 68, stk. 2, omhandlede støtte, som 
indgiver en støtteansøgning eller en 
betalingsanmodning.

f) et system til registrering af identiteten af 
hver enkelt modtager af den i artikel 68, 
stk. 2, omhandlede støtte, som indgiver en 
støtteansøgning eller en 
betalingsanmodning.
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Or. en

Begrundelse

Systemer bør fokusere på resultater, ikke på specificerede administrative procedurer, og 
dermed give medlemsstaterne mulighed for at skræddersy systemer til deres behov.

Ændringsforslag 459
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) et fælles system til registrering af 
identiteten af hver enkelt modtager af den i 
artikel 68, stk. 2, omhandlede støtte, som 
indgiver en støtteansøgning eller en 
betalingsanmodning.

f) et system til registrering af identiteten af 
hver enkelt modtager af den i artikel 68, 
stk. 2, omhandlede støtte, som indgiver en 
støtteansøgning eller en 
betalingsanmodning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne administrere systemet, som de vil, bare det fungerer.

Ændringsforslag 460
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, skal det 
integrerede system omfatte et system til 
identifikation og registrering af dyr 
oprettet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1760/20001 og Rådets forordning (EF) 
nr. 21/20042.

udgår
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Or. en

Begrundelse

I lyset af de komplikationer, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af forordning 
(EF) nr. 21/2004, bør ovenstående ikke være en del af det integrerede administrations- og 
kontrolsystem.

Ændringsforslag 461
Julie Girling, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Databasen skal især muliggøre, at der via 
medlemsstatens kompetente myndighed 
kan foretages søgninger på oplysningerne 
for kalender- og/eller produktionsårene fra
2000. Den skal også muliggøre direkte og 
umiddelbar søgning på oplysningerne for 
mindst de foregående fem på hinanden 
følgende kalenderår.

Databasen skal især muliggøre, at der via 
medlemsstatens kompetente myndighed 
kan foretages søgninger på oplysningerne 
for kalender- og/eller produktionsårene fra
2010. Dette gælder dog ikke for 
medlemsstater, som har en enhedsværdi 
for betalingsrettigheder, der er beregnet i 
henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. xxx/xxx [direkte betalinger]. For 
alle medlemsstater skal databasen
muliggøre direkte og umiddelbar søgning 
på oplysningerne for mindst de foregående
fire på hinanden følgende kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Året, hvorfra der skal opbevares oplysninger til søgning, bør ajourføres fra 2000 til 2010.
Ligeledes ville en forøgelse af antallet af år, hvor oplysningerne skal opbevares til direkte og 
øjeblikkelig søgning, øge udgifterne for betalingsagenturerne, og den er ikke berettiget. Det 
bør derfor fortsat være på fire år.

Ændringsforslag 462
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
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Artikel 70 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Databasen skal især muliggøre, at der via 
medlemsstatens kompetente myndighed 
kan foretages søgninger på oplysningerne 
for kalender- og/eller produktionsårene fra 
2000. Den skal også muliggøre direkte og 
umiddelbar søgning på oplysningerne for 
mindst de foregående fem på hinanden 
følgende kalenderår.

Databasen skal især muliggøre, at der via 
medlemsstatens kompetente myndighed 
kan foretages søgninger på oplysningerne 
for kalender- og/eller produktionsårene fra 
2000. Dog kan medlemsstater, som 
tiltrådte EU i 2004, kun sikre søgning på 
data fra 2004. Den skal også muliggøre 
direkte og umiddelbar søgning på 
oplysningerne for mindst de foregående 
fem på hinanden følgende kalenderår.

Or. lt

Ændringsforslag 463
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan oprette decentrale 
databaser, forudsat at databaserne og de 
administrative procedurer for registrering 
af og adgang til dataene udformes ensartet
i hele medlemsstaten og er indbyrdes 
kompatible, så at der kan foretages 
krydskontrol.

2. Medlemsstaterne kan oprette decentrale 
databaser, forudsat at databaserne og de 
administrative procedurer for registrering 
af og adgang til dataene udformes i hele 
medlemsstaten og på en sådan måde, at 
der kan foretages krydskontrol.

Or. en

Begrundelse

Dette er en forenkling, som fokuserer på resultater, ikke på specificerede administrative 
procedurer, hvilket giver medlemsstaterne mulighed for at skræddersy systemer til deres 
behov.

Ændringsforslag 464
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan oprette decentrale 
databaser, forudsat at databaserne og de 
administrative procedurer for registrering 
af og adgang til dataene udformes ensartet
i hele medlemsstaten og er indbyrdes 
kompatible, så at der kan foretages 
krydskontrol.

2. Medlemsstaterne kan oprette decentrale 
databaser, forudsat at databaserne og de 
administrative procedurer for registrering 
af og adgang til dataene udformes i hele 
medlemsstaten og på en sådan måde, at 
der kan foretages krydskontrol.

Or. en

Begrundelse

Dette er en forenkling, som fokuserer på resultater, ikke på specificerede administrative 
procedurer, hvilket giver medlemsstaterne mulighed for at skræddersy systemer til deres 
behov.

Ændringsforslag 465
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 
størrelsesordenen 1:5000.

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 
størrelsesordenen 1:10 000.

Or. en

Begrundelse

Kortene er i forvejen meget præcise, og den foreslåede ændring til 1:5000 ville medføre et 
stort arbejde med at forny kortene og skabe forstyrrelser for landbrugerne.
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Ændringsforslag 466
George Lyon, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 
størrelsesordenen 1:5000.

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 
størrelsesordenen 1:10 000.

Or. en

Begrundelse

Det præcisionsniveau, som man opnår med den nuværende skala på 1:10.000 er tilstrækkelig, 
og der er ikke behov for større præcision. En ændring til skalaen 1:5.000 ville derfor medføre 
unødvendige forvaltningsudgifter.

Ændringsforslag 467
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 
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størrelsesordenen 1:5000. størrelsesordenen 1:1 000.

Or. lt

Ændringsforslag 468
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 
størrelsesordenen 1:5000.

Systemet til identifikation af 
landbrugsparceller oprettes på grundlag af 
kort eller matrikeldokumenter eller andre 
kartografiske referencer. Der anvendes 
elektroniske geografiske 
informationssystemteknikker, herunder 
luft- eller rum-ortofotos, med en ensartet 
standard, der sikrer en nøjagtighed, som 
mindst svarer til kartografi i 
størrelsesordenen 1:5000, idet der tages 
højde for en afgrænsningsmargin på højst 
1,5 m.

Or. en

Ændringsforslag 469
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at lade 
landbrugsparceller med landskabstræk 
eller bræmmer indgå i systemet til 
identifikation af landbrugsparceller.

Or. en
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Begrundelse

Vil sænke de forvaltningsmæssige udgifter markant.

Ændringsforslag 470
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oplysninger til identifikation af alle 
bedriftens landbrugsparceller, 
oplysninger om parcellernes størrelse, 
udtrykt i ha med en decimal, deres 
beliggenhed og eventuelt anvendelse, samt 
angivelse af, om landbrugsparcellerne 
vandes

Or. en

Begrundelse

Den nuværende nøjagtighed skaber forvaltningsmæssige byrder i forbindelse med opmåling 
og kortlægning af parcellen. Nøjagtighedsniveauet på 0,01 ha betyder, at 
ikkestøtteberettigede områder over 100 m2 skal trækkes fra en parcel. Fratrækning af små 
områder betyder, at landbrugsparceller opsplittes. Disse områder består ofte af træer, 
buskadser eller hindringer, og de har ofte miljømæssig værdi. Desuden anser forskerne det 
ikke for muligt at trække så fine linjer.

Ændringsforslag 471
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) alle bedriftens landbrugsparceller samt 
ikke-landbrugsområdet, som der anmodes 
om støtte til i henhold til artikel 68, stk. 2

a) alle bedriftens landbrugsparceller samt 
ikke-landbrugsområdet, som der anmodes 
om støtte til i henhold til artikel 68, stk. 2, 
dog skal landbrugsparceller med 
landskabstræk eller bræmmer ikke 
anmeldes; støttemodtageren skal dog 
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angive i sin ansøgning, at han råder over 
disse landbrugsparceller, og skal på 
begæring fra de kompetente myndigheder 
angive, hvor de ligger.

Or. en

Begrundelse

Dette ville mindske byrden for landbrugere og betalingsagenturer, navnlig i betragtning af 
den komplicerede forvaltning af det nye betalingssystem.

Ændringsforslag 472
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en landbruger behøver ikke at 
anmelde sine landbrugsparceller med 
landskabstræk eller bræmmer. Den 
pågældende landbruger skal dog angive i 
sin ansøgning, at han råder over 
landbrugsparceller, og skal på begæring 
fra de kompetente myndigheder angive, 
hvor de ligger.

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette er at mindske byrden for landbrugere og betalingsagenturer, navnlig i 
betragtning af, at betalingssystemet for miljøforanstaltninger er så kompliceret.

Ændringsforslag 473
Brian Simpson

Forslag til forordning
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Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt den i første afsnit omhandlede 
støttemodtager er en juridisk registreret 
nonprofitorganisation, hvis primære 
retlige konstitutionelle formål er aktivt at 
beskytte og forvalte land og/eller 
historiske miljøer med henblik på 
bevaring og til gavn for offentligheden, 
kan en medlemsstat vælge at anerkende 
deres bedrifter eller en gruppe af deres 
bedrifter som individuelle og særskilte 
virksomheder for så vidt angår denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Visse former for nonprofit-organisationer forvalter flere landbrugsbedrifter med henblik på at 
drive et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug. Det er derfor fornuftigt at give 
medlemsstaterne mulighed for at behandle bedrifter, der drives af denne type organisation, 
som særskilte foretagender i forbindelse med indsendelse af støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger for at forenkle de komplicerede administrative krav og mindske de 
tilknyttede uforholdsmæssigt store udgifter for støttemodtagerne og de nationale 
betalingsorganer.

Ændringsforslag 474
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
støtteansøgning eller en 
betalingsanmodning, som opfylder 
kravene i stk. 1, forbliver gyldig i et antal 
år, navnlig hvis andelen af individuelle 
enheder af landbrugsareal, som er en del 
af støttemodtagerens bedrift eller andre 
områder, som er tildelt støtte i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP] eller 
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forordning (EU) nr. xxx/xxx [RD], ikke 
ændres i en ansøgnings 
gyldighedsperiode. De berørte modtagere 
er forpligtede til at indberette enhver 
ændring af de oprindeligt indgivne 
oplysninger og til at indgive en årlig 
bekræftelse i form af en 
deltagelseserklæring.

Or. pl

Begrundelse

Det er vigtigt at forenkle systemet for landbrugernes ansøgning om betaling. Dette kræver, at 
medlemsstaterne har mulighed for at træffe beslutninger om ansøgninger for flere år ad 
gangen. Dette bør navnlig gælde for landbrugere, som anvender traditionelle eller forud 
planlagte landbrugsproduktionsmetoder.

Ændringsforslag 475
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
støtteansøgning eller 
betalingsanmodning, der opfylder kravene 
i stk. 1, forbliver gyldig i hele den periode, 
hvor forpligtelsen varer, forudsat at de 
berørte modtagere er forpligtede til årligt 
at indberette enhver ændring af de 
oprindeligt indgivne oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 476
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
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Artikel 73 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
støtteansøgning eller 
betalingsanmodning, der opfylder kravene 
i stk. 1, forbliver gyldig i en årrække, 
forudsat at de berørte modtagere er 
forpligtede til at indberette enhver 
ændring af de oprindeligt indgivne 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

I dag er det sådan, at når en ansøgning til en landbrugsmiljøordning er indsendt og godkendt 
senest den 15. maj, behøver aftaleindehaveren ikke indsende en fysisk betalingsanmodning for 
alle de følgende år i aftalens løbetid, og det er derfor hensigtsmæssigt at bevare denne 
bestemmelse.

Ændringsforslag 477
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
støtteansøgning eller 
betalingsanmodning, der opfylder kravene 
i stk. 1, forbliver gyldig i en årrække, 
forudsat at de berørte modtagere er 
forpligtede til at indberette enhver 
ændring af de oprindeligt indgivne 
oplysninger. Den flerårige ansøgning er 
dog betinget af en årlig bekræftelse fra 
støttemodtageren.

Or. en

Begrundelse

Den sidste del af ordførerens ændringsforslag 79 er af gennemførelsesmæssig art.
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Ændringsforslag 478
Herbert Dorfmann, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. En støtteansøgning eller 
betalingsanmodning vedrørende 
landbrugsmiljøpræmier, der opfylder 
kravene i stk. 1, forbliver gyldig i hele den 
periode, hvor forpligtelsen varer, forudsat 
at de berørte modtagere er forpligtede til 
årligt at indberette enhver ændring af de 
oprindeligt indgivne oplysninger.

Or. it

Ændringsforslag 479
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En medlemsstat kan beslutte at bruge 
oplysninger fra modtagne ansøgninger til 
at forudsige landbrugsproduktionen.

Or. pl

Begrundelse

Når medlemsstaterne får mulighed for at bruge oplysninger fra ansøgninger til at forudsige 
landbrugsproduktionen, vil de bedre kunne handle, når der opstår kriser på 
landbrugsmarkederne.

Ændringsforslag 480
Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Uanset stk. 1 kan en medlemsstat i 
forbindelse med direkte betalinger og 
flerårige areal- og dyrerelaterede 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne se bort fra indgivelsen af 
årlige betalingsanmodninger, hvis den 
indfører effektive alternative metoder til 
gennemførelse af den fastsatte 
administrative kontrol, og der ikke findes 
ændringer i forhold til den oprindelige 
betalingsanmodning.

Or. de

Begrundelse

Ved at se bort fra de årlige betalingsanmodninger kan ansøgernes arbejde reduceres 
betragteligt. Denne regel læner sig op ad den nuværende regel i artikel 3 i Kommissionens 
forordning (EU) nr. 65/2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med 
støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 481
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det fælles system til registrering af 
hver enkelt modtager af den i artikel 68, 
stk. 2, omhandlede støtte sikres det, at alle 
støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger, der indgives af den 
samme støttemodtager, kan identificeres 
som sådan.

Med systemet til registrering af hver enkelt 
modtager af den i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtte sikres det, at alle 
støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger, der indgives af den 
samme støttemodtager, kan identificeres 
som sådan.

Or. en



AM\910034DA.doc 35/189 PE494.482v02-00

DA

Begrundelse

Systemer bør fokusere på resultater, ikke på specificerede administrative procedurer, og 
dermed give medlemsstaterne mulighed for at skræddersy systemer til deres behov.

Ændringsforslag 482
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med det fælles system til registrering af 
hver enkelt modtager af den i artikel 68, 
stk. 2, omhandlede støtte sikres det, at alle 
støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger, der indgives af den 
samme støttemodtager, kan identificeres 
som sådan.

Med systemet til registrering af hver enkelt 
modtager af den i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtte sikres det, at alle 
støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger, der indgives af den 
samme støttemodtager, kan identificeres 
som sådan.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne administrere systemet, som de vil, bare det fungerer.

Ændringsforslag 483
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med artikel 61 og 
gennem betalingsorganerne eller de af dem 
delegerede organer en administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
verificere betingelserne for berettigelsen til 
støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol 
på stedet.

1. Medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med artikel 61 og 
gennem betalingsorganerne eller de af dem 
delegerede organer en administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
verificere betingelserne for berettigelsen til 
støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol 
på stedet, som har til formål at kontrollere 
overholdelse af betingelserne i 
støtteordningerne og niveauet for iboende 



PE494.482v02-00 36/189 AM\910034DA.doc

DA

risici, og hvis antal skal tilpasses i 
betragtning af iboende risici og 
kontrolrisici.

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer behovet for og formålet med stikprøvekontroller på stedet.

Ændringsforslag 484
George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med artikel 61 og 
gennem betalingsorganerne eller de af dem 
delegerede organer en administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
verificere betingelserne for berettigelsen til 
støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol 
på stedet.

1. Medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med artikel 61 og
gennem betalingsorganerne eller de af dem 
delegerede organer en administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
verificere betingelserne for berettigelsen til 
støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol 
på stedet, som har til formål at kontrollere 
overholdelse af betingelserne i 
støtteordningerne og niveauet for iboende 
risici, og hvis antal skal tilpasses i 
betragtning af iboende risici og 
kontrolrisici.

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering til ordførerens ændringsforslag 80.

Ændringsforslag 485
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
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Artikel 75 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver medlemsstat udpeger en 
myndighed, der har ansvaret for at 
koordinere kontrollerne i henhold til dette 
kapitel.

Or. es

Begrundelse

Kommissionen har udeladt passagen om udpegelse af en myndighed med ansvar for at 
koordinere kontrollerne. Det er vigtigt, at denne passage bevares, navnlig for de lande, hvor 
flere betalingsagenturer skal koordineres.

Ændringsforslag 486
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver medlemsstat udpeger en 
myndighed, der har ansvaret for at 
koordinere kontrollerne i henhold til dette 
kapitel.

Or. es

Begrundelse

Denne passage skal bevares for medlemsstater med regionale organer, da de skal koordinere 
flere betalingsagenturer inden for samme område.

Ændringsforslag 487
George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
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Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
opstiller medlemsstaterne en plan for 
stikprøveudtagning for landbrugsbedrifter 
og/eller støttemodtagere.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
opstiller medlemsstaterne en plan for 
stikprøveudtagning for landbrugsbedrifter 
og/eller støttemodtagere, som består af en 
stikprøvedel for at opnå en repræsentativ 
fejlrate og en risikobaseret del for at opnå 
et primært fokus på 
højrisikoanmodninger.

Or. en

Begrundelse

Dette er en nødvendig rettelse til ordførerens ændringsforslag 81.

Ændringsforslag 488
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan anvende 
telemålingsteknikker og GNSS-teknikker
(globalt satellitbaseret navigationssystem) 
til udførelse af kontrol på stedet af 
landbrugsparceller.

3. Medlemsstaterne kan anvende 
telemålingsteknikker, fotogrammetri, 
geodætiske observationsmetoder og 
GNSS-teknikker (globalt satellitbaseret 
navigationssystem) til udførelse af kontrol 
på stedet af landbrugsparceller.

Or. en

Ændringsforslag 489
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
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Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan anvende 
telemålingsteknikker og GNSS-teknikker
(globalt satellitbaseret navigationssystem) 
til udførelse af kontrol på stedet af 
landbrugsparceller.

3. Medlemsstaterne kan anvende 
telemålingsteknikker, fotogrammetri, 
geodætiske observationsmetoder og 
GNSS-teknikker (globalt satellitbaseret 
navigationssystem) til udførelse af kontrol 
på stedet af landbrugsparceller.

Or. en

Ændringsforslag 490
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis miljøforanstaltninger kun kan 
kontrolleres ved hjælp af klassiske 
kontroller på stedet, skal kontrolraten 
begrænses til 1 %.

Or. en

Ændringsforslag 491
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der defineres en måletolerance for 
arealopmålingen med en buffer på [1,25] 
m anvendt på arealopmålingens grænse 
uanset opmålingsprocedure.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at forordningen tager højde for, at alle opmålingsprocedurer skal have samme 
toleranceniveau. Den tekniske tolerance for kontroller på stedet er i dag for lille. Samme 
toleranceniveauer uanset opmålingsprocedure ville bidrage til at forenkle procedurerne og til 
at opnå resultater, som bedre svarer til hinanden.

Ændringsforslag 492
Riikka Manner, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Hvis miljøforanstaltninger kun kan 
kontrolleres ved hjælp af klassiske 
kontroller på stedet, skal kontrolraten 
være 1 %.

Or. en

Begrundelse

Kontrolraten for miljøforanstaltninger bør begrænses til 1 % ligesom for 
krydsoverensstemmelseskontroller.

Ændringsforslag 493
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtteordninger og 
foranstaltninger foretages i perioden fra 1. 
december til 30. juni i det følgende 
kalenderår.

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtteordninger og 
foranstaltninger foretages i perioden fra 16. 
oktober til 15. oktober i det følgende 
kalenderår.

Or. en
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Ændringsforslag 494
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtteordninger og 
foranstaltninger foretages i perioden fra 1. 
december til 30. juni i det følgende 
kalenderår.

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtteordninger og 
foranstaltninger foretages i perioden fra 16. 
oktober til 15. oktober i det følgende 
kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 495
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog udbetale 
forskud på op til 50 % for direkte 
betalinger og 75 % for støtte, der er tildelt 
til udvikling af landdistrikterne som 
omhandlet i artikel 68, stk. 2, inden den 1. 
december og ikke før den 16. oktober.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 496
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog udbetale 
forskud på op til 50 % for direkte 
betalinger og 75 % for støtte, der er tildelt 

udgår
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til udvikling af landdistrikterne som 
omhandlet i artikel 68, stk. 2, inden den 1. 
december og ikke før den 16. oktober.

Or. en

Ændringsforslag 497
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud 
på op til 50 % for direkte betalinger og 
75 % for støtte, der er tildelt til udvikling 
af landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, inden den 1. december og ikke 
før den 16. oktober.

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud 
på op til 50 % for direkte betalinger og 
75 % for støtte, der er tildelt til udvikling 
af landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, inden den 1. december og ikke 
før den 16. oktober, eller 15. september for 
den i artikel 32 i forordning (EU) nr. … 
[RDR] omhandlede støtte.

Or. fr

Ændringsforslag 498
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud 
på op til 50 % for direkte betalinger og 
75 % for støtte, der er tildelt til udvikling 
af landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, inden den 1. december og ikke 
før den 16. oktober.

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud 
på op til 50 % for direkte betalinger og op 
til 75 % for støtte, der er tildelt til 
udvikling af landdistrikterne som 
omhandlet i artikel 68, stk. 2, inden den 1. 
december og ikke før den 16. oktober.

Or. es
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Ændringsforslag 499
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
111 give medlemsstaterne tilladelse til at 
øge procentsatserne i afsnit 3 til 80 % i 
særlige, velbegrundede tilfælde.

Or. es

Begrundelse

Muligheden for at øge procentdelen af forskud skal medtages her. Den findes allerede i 
artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 73/2009.

Ændringsforslag 500
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører anvendelsen af 
foregående afsnit, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter give 
medlemsstaterne tilladelse til at øge 
procentsatserne for forskud til 80 % i 
regioner, hvor landbrugerne har alvorlige 
finansielle vanskeligheder som følge af 
usædvanlige forhold. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Or. es
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Begrundelse

Muligheden for at øge procentdelen af forskud skal medtages her. Den findes allerede i 
artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 73/2009.

Ændringsforslag 501
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De betalinger, der henvises til i stk. 1, 
må ikke foretages, før verifikationen af 
betingelserne for støtteberettigelse, som 
skal udføres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 75, er blevet afsluttet.

2. De betalinger vedrørende en individuel 
ansøgning, der henvises til i stk. 1, må 
ikke foretages, før verifikationen af 
betingelserne for støtteberettigelse, som 
skal udføres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 75, er blevet afsluttet for så vidt 
angår den pågældende ansøgning.

Or. en

Ændringsforslag 502
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De betalinger, der henvises til i stk. 1, 
må ikke foretages, før verifikationen af 
betingelserne for støtteberettigelse, som 
skal udføres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 75, er blevet afsluttet.

2. De betalinger, der henvises til i stk. 1, 
må ikke foretages, før medlemsstaterne i 
henhold til artikel 75 har verificeret, at 
betingelserne for støtteberettigelse er
opfyldt for de ansøgninger, der skal 
betales forskud for.

Or. es
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Ændringsforslag 503
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De betalinger, der henvises til i stk. 1,
må ikke foretages, før verifikationen af 
betingelserne for støtteberettigelse, som 
skal udføres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 75, er blevet afsluttet.

2. Betalinger vedrørende en individuel 
ansøgning må ikke foretages, før 
verifikationen af betingelserne for 
støtteberettigelse, som skal udføres af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 75, er 
blevet afsluttet for så vidt angår den 
pågældende ansøgning.

Or. en

Ændringsforslag 504
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
under hensyntagen til risikoen for 
overbetaling beslutte at betale op til 50 %, 
hvad angår de betalinger, der er omtalt i 
afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx (direkte betalinger), og 75 % for 
støtte, der er tildelt til udvikling af 
landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, efter afslutningen af den 
administrative kontrol omhandlet i artikel 
61, stk. 1. Procentsatsen er den samme for 
alle modtagere omfattet af 
foranstaltningen eller operationerne.

Or. en

Ændringsforslag 505
George Lyon
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Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
under hensyntagen til risikoen for 
overbetaling beslutte at betale op til 75 % 
for støtte, der er tildelt til udvikling af 
landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, efter afslutningen af den 
administrative kontrol omhandlet i artikel 
61, stk. 1. Procentsatsen er den samme for 
alle modtagere omfattet af 
foranstaltningen eller operationerne.

Or. en

Begrundelse

Der kan i dag udbetales forskud, når alle administrative kontroller er afsluttet for 
foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Det bør der ikke ændres på. Det bør 
imidlertid ikke gælde for miljøforanstaltninger under første søjle, da man risikerer at gøre 
kontrolsystemerne for første søjle alt for komplekse (der ville være forskel på 
forskudsreglerne mellem grundbetalingsordningen og betalingerne for miljøforanstaltninger).

Ændringsforslag 506
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Nils Torvalds, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
under hensyntagen til risikoen for 
overbetaling beslutte at betale op til 50 %, 
hvad angår de betalinger, der er omtalt i 
afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx (direkte betalinger), og 75 % for 
støtte, der er tildelt til udvikling af 
landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, efter afslutningen af den 
administrative kontrol omhandlet i artikel 
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61, stk. 1. Procentsatsen er den samme for 
alle modtagere omfattet af 
foranstaltningen eller operationerne. De 
direkte betalinger udbetales ikke før den 
16. oktober.

Or. en

Begrundelse

På grund af klimaforholdene må landbrugerne i de nordlige lande ofte ændre deres 
dyrkningsplaner på et sent tidspunkt. Det betyder, at kontrollen nogle gange først kan 
indledes ret sent og følgelig også risikerer at blive afsluttet ret sent. Sene betalinger skaber 
alvorlige vanskeligheder for modtagerne. Artikel 76 er en betydelig stramning af reglerne for 
forskud under udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 507
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
under hensyntagen til risikoen for 
overbetaling beslutte at betale op til 75 % 
for støtte, der er tildelt til udvikling af 
landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, efter afslutningen af den 
administrative kontrol omhandlet i artikel 
61, stk. 1. Procentsatsen er den samme for 
alle modtagere omfattet af 
foranstaltningen eller operationerne.

Or. en

Ændringsforslag 508
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
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Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uden at det berører anvendelsen af 
stk. 1, kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter afhængigt af 
budgetsituationen give medlemsstaterne 
tilladelse til før den 16. oktober at 
udbetale forskud på op til 50 % i regioner, 
hvor landbrugerne har alvorlige 
finansielle vanskeligheder som følge af 
usædvanlige forhold. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Or. es

Ændringsforslag 509
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 76 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 76 a
Gennemsigtighed

Medlemsstaterne stiller i god tid og på 
passende måde oplysninger til rådighed 
om modtagerne af midler under 
støtteordningerne i bilag I i forordning 
(EU) nr. xxx/xxx [DP] og den støtte, der 
ydes i henhold til forordning xxx/xxx 
[RD].
Disse oplysninger stilles til rådighed 
under overholdelse af fortroligheds- og 
sikkerhedskrav. For så vidt angår fysiske 
personer begrænses offentliggørelsen til 
entreprenørens eller støttemodtagerens 
navn, sted, det tildelte beløb og den 
ordning, støtten er udbetalt under.
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter kriterierne for 
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offentliggørelse af tildelinger.

Or. en

Begrundelse

Skatteyderne har krav på at vide, hvordan offentlige midler bliver anvendt, og det er derfor 
vigtigt med større gennemsigtighed i den fælles landbrugspolitik. Det vil være et vigtigt værn 
mod spild, svig og misbrug af EU-midler.

Ændringsforslag 510
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) grundtræk, definitioner og 
kvalitetskrav i forbindelse med den i 
artikel 70 omhandlede elektroniske 
database

Or. en

Ændringsforslag 511
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) grundtræk, definitioner og 
kvalitetskrav i forbindelse med det i 
artikel 71 omhandlede system til 
identifikation af landbrugsparceller og 
med det i artikel 74 omhandlede system til 
identifikation af modtagere

Or. en
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Ændringsforslag 512
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) grundtræk, definitioner og 
kvalitetskrav i forbindelse med det i 
artikel 72 omhandlede system til 
identifikation og registrering af 
betalingsrettigheder

Or. en

Ændringsforslag 513
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) regler om de i artikel 73 omhandlede 
støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger og ansøgningerne 
om betalingsrettigheder, herunder sidste 
frist for indgivelse af ansøgninger, krav 
om de oplysninger, som ansøgningen som 
et minimum skal indeholde, bestemmelser 
om ændringer eller tilbagetrækning af 
støtteansøgninger, fritagelse for krav om 
at indgive en støtteansøgning, og 
bestemmelser, der giver medlemsstaterne 
mulighed for at anvende forenklede 
procedurer eller korrigere indlysende fejl

Or. en

Ændringsforslag 514
Giovanni La Via

Forslag til forordning
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Artikel 77 – stk. 1 – litra b e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) regler om gennemførelse af kontrol 
for at verificere, at forpligtelser er 
overholdt, og at oplysningerne i 
støtteansøgningen eller 
betalingsanmodningen er korrekte og 
fuldstændige

Or. en

Ændringsforslag 515
Peter Jahr, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte, herunder regler for, 
hvordan eksempelvis støtteberettigede 
arealer med landskabstræk eller træer 
skal behandles

udgår

Or. de

Ændringsforslag 516
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte, herunder regler for, 
hvordan eksempelvis støtteberettigede 
arealer med landskabstræk eller træer skal 

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte, herunder regler for, 
hvordan eksempelvis støtteberettigede 
arealer med landskabstræk eller træer skal 
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behandles behandles; regler for støtteberettigelse, 
som anvendes til at kontrollere 
modtagere, skal være i overensstemmelse 
med at imødegå udfordringerne fra 
klimaændring, tab af biodiversitet og 
omlægning til bæredygtigt landbrug, og 
de bør således ikke straffe landbrug med 
høj naturværdi eller ekstensive 
agroskovbrugssystemer eller forårsage 
tilbagegang i miljøkvalitet eller 
biodiversitet. Der bør være plads til 
fleksibilitet på grundlag af sædvanlig 
praksis i den pågældende medlemsstat 
eller region, og sådanne berettigede 
undtagelser kan have agronomiske, 
økologiske eller miljømæssige årsager.

Or. en

(Gældende forordning: Artikel 34, stk. 2, 3, og 4 i forordning 1122/2009 og Kommissionens 
aktuelle vejledning 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Category_art_34_content)

Begrundelse

Træer i landbrugssystemer kan faktisk øge den agroøkologiske funktion, idet veltilrettelagte 
agroskovbrugssystemer er betydeligt mere produktive end monokulturer. Medlemsstaterne 
bør have mulighed for fleksibilitet ligesom i den gældende forordning og Kommissionens 
gældende retningslinjer. Denne fleksibilitet, som bygger på nærhedsprincippet, bør 
opretholdes efter reformen for at sikre, at produktionssystemer med høj naturværdi bliver 
anerkendt som støtteberettigede arealer, der skaber offentlige goder til samfundet.

Ændringsforslag 517
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte, herunder regler for, 
hvordan eksempelvis støtteberettigede 
arealer med landskabstræk eller træer 
skal behandles

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte
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Or. de

Ændringsforslag 518
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte, herunder regler for, 
hvordan eksempelvis støtteberettigede 
arealer med landskabstræk eller træer 
skal behandles

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte

Or. de

Begrundelse

Væsentlige bestemmelser om politisk relevante spørgsmål skal ikke reguleres i delegerede 
retsakter, men fastsættes i basisretsakten. Beregningen af disse ofte talrige og meget små 
arealer forårsager en uforholdsmæssigt stor bureaukratisk byrde. Der bør derfor findes en 
mindre bureaukratisk løsning. Ydermere har arealer med landskabstræk en positiv effekt på 
naturen og bevarelsen af frugtbare jorde.

Ændringsforslag 519
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) regler om gennemførelse af kontrol 
for at verificere, at forpligtelser er 
overholdt, og at oplysningerne i 
støtteansøgningen eller 
betalingsanmodningen er korrekte og 
fuldstændige

Or. de
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Ændringsforslag 520
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, der skal sikre en 
harmoniseret og proportional behandling af
forsætlige uregelmæssigheder, mindre fejl, 
akkumulering af nedsættelser og samtidig 
anvendelse af forskellige nedsættelser

b) bestemmelser, der skal sikre en 
harmoniseret og proportional behandling af
alvorlige uregelmæssigheder, mindre fejl, 
akkumulering af nedsættelser og samtidig 
anvendelse af forskellige nedsættelser

Or. lt

Ændringsforslag 521
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) grundtræk, definitioner og 
kvalitetskrav i forbindelse med den i 
artikel 70 omhandlede elektroniske 
database

udgår

Or. en

Ændringsforslag 522
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) grundtræk, definitioner og 
kvalitetskrav i forbindelse med det i 
artikel 71 omhandlede system til 

udgår
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identifikation af landbrugsparceller og 
med det i artikel 74 omhandlede system til 
identifikation af modtagere

Or. en

Ændringsforslag 523
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) grundtræk, definitioner og kvalitetskrav 
i forbindelse med det i artikel 72 
omhandlede system til identifikation og 
registrering af betalingsrettigheder

udgår

Or. en

Ændringsforslag 524
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) regler om de i artikel 73 omhandlede 
støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger og ansøgningerne 
om betalingsrettigheder, herunder sidste 
frist for indgivelse af ansøgninger, krav 
om de oplysninger, som ansøgningen som 
et minimum skal indeholde, bestemmelser 
om ændringer eller tilbagetrækning af 
støtteansøgninger, fritagelse for krav om 
at indgive en støtteansøgning, og 
bestemmelser, der giver medlemsstaterne 
mulighed for at anvende forenklede 
procedurer eller korrigere indlysende fejl

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 525
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) regler om gennemførelse af kontrol for 
at verificere, at forpligtelser er overholdt, 
og at oplysningerne i støtteansøgningen 
eller betalingsanmodningen er korrekte 
og fuldstændige

udgår

Or. de

Ændringsforslag 526
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) regler om gennemførelse af kontrol for 
at verificere, at forpligtelser er overholdt, 
og at oplysningerne i støtteansøgningen 
eller betalingsanmodningen er korrekte 
og fuldstændige

udgår

Or. en

Ændringsforslag 527
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) tekniske definitioner, der er nødvendige 
for ensartet gennemførelse af dette kapitel

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 528
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 529
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges endvidere 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 111 om 
resultaterne af den kontrol, der er nævnt i 
artikel 80, for så vidt angår udvælgelsen 
af bedrifter og kontrolhyppighed og -
tidsplan.

Or. de

Ændringsforslag 530
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager om nødvendigt 
ved gennemførelsesretsakter de 

2. Kommissionen vedtager om nødvendigt 
ved gennemførelsesretsakter de 



PE494.482v02-00 58/189 AM\910034DA.doc

DA

bestemmelser, der tilsigter at opnå en 
ensartet anvendelse af denne forordning i 
Unionen, navnlig med hensyn til følgende:

bestemmelser, der tilsigter at opnå en 
ensartet anvendelse af dette kapitel i 
Unionen, navnlig med hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 531
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udførelsen af den i artikel 80 
omhandlede kontrol, for så vidt angår 
udvælgelsen af virksomheder, hyppighed 
og tidsplan for kontrollen

udgår

Or. de

Ændringsforslag 532
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 89

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 89 udgår
Anden kontrol ved 
markedsforanstaltninger
1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at sikre, at de 
produkter, der omhandles i bilag I til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO], og 
som ikke er mærket i overensstemmelse 
med bestemmelserne i pågældende 
forordning, ikke bringes i omsætning, 
eller at det trækkes tilbage fra markedet.
2. Med forbehold af eventuelle særlige 
bestemmelser, som Kommissionen kan 
vedtage, skal indførsel i Unionen af de 
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produkter, der er nævnt i artikel 129, 
stk.1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx [sCMO], kontrolleres for at 
fastslå, om betingelserne i stk. 1 i den 
pågældende artikel er overholdt.
3. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
grundlag af en risikoanalyse for at 
verificere, om de i bilag I til forordning 
(EU) nr. xxx/xxx [sCMO] omhandlede 
produkter opfylder reglerne i del II, afsnit 
II, kapitel I, afdeling I, i forordning (EU) 
nr. xxx/xxx [sCMO], og anvender i givet 
fald administrative sanktioner.
4. For at beskytte Unionens midler og 
Unionens vines identitet, herkomst og 
kvalitet tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende:
a) oprettelse af en analysedatabank for 
isotopdata, der kan gøre det lettere at 
afsløre svig, og som skal opbygges på 
basis af prøver, som medlemsstaterne 
udtager, samt regler for medlemsstaternes 
egne databanker
b) regler for kontrolinstanser og gensidig 
bistand mellem dem
c) regler om fælles brug af 
medlemsstaternes resultater
d) regler om anvendelse af sanktioner i 
tilfælde af ekstraordinære 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 533
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
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Artikel 90 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 
vedrørende følgende:
a) tiltag, som skal gennemføres af 
medlemsstaterne for at forhindre ulovlig 
brug af beskyttede oprindelsesbetegnelser 
og beskyttede geografiske betegnelser
b) kontrol, som medlemsstaterne skal 
udføre, herunder undersøgelser.

Or. de

Begrundelse

De pågældende beslutninger er mere end blot tekniske beslutninger.

Ændringsforslag 534
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tiltag, som skal gennemføres af 
medlemsstaterne for at forhindre ulovlig 
brug af beskyttede oprindelsesbetegnelser 
og beskyttede geografiske betegnelser

udgår

Or. de

Ændringsforslag 535
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
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Artikel 90 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) kontrol, som medlemsstaterne skal 
udføre, herunder undersøgelser.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 536
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en modtager omhandlet i artikel 92 
ikke for bedriftens vedkommende 
overholder reglerne om 
krydsoverensstemmelse som fastlagt i 
artikel 93, anvendes der en sanktion over 
for modtageren.

1. Hvis en modtager omhandlet i artikel 92 
ikke for bedriftens vedkommende 
overholder reglerne om 
krydsoverensstemmelse som fastlagt i 
artikel 93, anvendes der en finansiel
sanktion over for modtageren.

Or. ro

Begrundelse

Sproglig ændring, som vedrører hele dokumentet.

Ændringsforslag 537
George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den manglende overholdelse har 
tilknytning til modtagerens 
landbrugsaktivitet, og

b) den manglende overholdelse har 
tilknytning til modtagerens 
landbrugsaktivitet, eller

Or. en
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Begrundelse

Disse elementer er ikke kumulative, og den oprindelige tekst må derfor ændres.

Ændringsforslag 538
George Lyon, Brian Simpson, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 97 anses 
manglende overholdelse som følge af 
tekniske fejl i ordningen for identifikation 
og registrering af dyr ikke for "resultatet 
af en handling eller udeladelse, som 
direkte kan tillægges den pågældende 
modtager".

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres krystalklart i forordningen, at tekniske fejl ved gennemførelsen af reglerne om 
identifikation og registrering af dyr ikke skal anses for at være landbrugerens fejl.

Ændringsforslag 539
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For skovområder finder denne sanktion 
dog ikke anvendelse, såfremt der ikke er 
anmodet om støtte til det pågældende 
område i overensstemmelse med artikel 22, 
stk. 1, litra a), og artikel 31 og 35 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

For skovområder finder denne sanktion 
dog ikke anvendelse, såfremt der ikke er 
anmodet om støtte til det pågældende 
område i overensstemmelse med artikel 22, 
stk. 1, litra a), og artikel 31 og 35 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD]. Denne 
sanktion finder heller ikke anvendelse, 
hvis den manglende overholdelse skyldes 
tekniske fejl i systemerne til identifikation 
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og registrering af dyr.

Or. en

Ændringsforslag 540
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For skovområder finder denne sanktion 
dog ikke anvendelse, såfremt der ikke er 
anmodet om støtte til det pågældende 
område i overensstemmelse med artikel 
22, stk. 1, litra a), og artikel 31 og 35 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

For skovområder finder denne sanktion 
dog ikke anvendelse.

Or. de

Ændringsforslag 541
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan oprette et 
varslingssystem, som giver ikkeopfyldende 
modtagere mulighed for at afhjælpe en 
uregelmæssighed, inden der træffes 
administrative sanktioner. Hvis en 
medlemsstat beslutter at gøre brug af 
denne mulighed, sender den kompetente 
myndighed en advarsel til modtageren, 
hvor denne underrettes om konstaterede 
overtrædelser og pligten til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger. Den 
kompetente myndighed træffer endvidere i 
det følgende år de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at verificere, at 
modtageren har afhjulpet de konstaterede
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misligholdelser.
Sådanne advarselssystemer finder kun 
anvendelse ved 
førstegangsmisligholdelser, som ikke 
anses for "alvorlige", og hvis "omfang"
er begrænset til den modtagers bedrift, 
som er ansvarlig for misligholdelsen, i 
henhold til kriterierne i artikel 99a.

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering til ordførerens ændringsforslag 86. Et sådant system ville øge 
accepten af krydsoverensstemmelsessystemet hos landbrugerne.

Ændringsforslag 542
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan oprette et 
advarselssystem i tilfælde af 
misligholdelse. Modtagerne modtager en 
advarsel, så de kan afhjælpe 
misligholdelsen, med en vis frist før 
sanktionen pålægges. Alvorlige 
misligholdelser skal fortsat sanktioneres 
omgående.

Or. en

Ændringsforslag 543
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
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Artikel 91 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I dette afsnit forstås ved “bedrift" alle 
de produktionsenheder og områder, som 
forvaltes af den i artikel 92 omhandlede 
modtager, og som er beliggende i den 
samme medlemsstats område.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at være konsistent med forordningen om direkte betalinger, hvor der ikke henvises til 
produktionsenheder.

Ændringsforslag 544
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt den i artikel 92 omhandlede 
støttemodtager er en juridisk registreret 
nonprofitorganisation, hvis primære 
retlige konstitutionelle formål er aktivt at 
beskytte og forvalte land og/eller 
historiske miljøer med henblik på 
bevaring og til gavn for offentligheden, 
kan en medlemsstat vælge at anerkende 
deres bedrifter eller en gruppe af deres 
bedrifter som individuelle og særskilte 
virksomheder for så vidt angår dette 
afsnit.

Or. en

Begrundelse

Visse former for nonprofit-organisationer forvalter flere landbrugsbedrifter med henblik på at 
drive et mere bæredygtigt og miljøvenligt landbrug. Det er derfor fornuftigt at give 
medlemsstaterne mulighed for at behandle bedrifter, der drives af denne type organisation, 
som særskilte foretagender i forbindelse med kontrol af overholdelsen for at forenkle de 
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administrative krav og undgå uforholdsmæssigt store udgifter for støttemodtagerne og de 
nationale betalingsorganer.

Ændringsforslag 545
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP],
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO] og 
den årlige pris i henhold til artikel 22, stk. 
1, litra a) og b), artikel 29-32 og artikel 34 
og 35 i forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP] og
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Ændringsforslag 546
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], 
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO] og 
den årlige pris i henhold til artikel 22, stk. 
1, litra a) og b), artikel 29-32 og artikel 34 
og 35 i forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], 
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO] og 
den årlige pris i henhold til forordning
(EU) nr. xxx/xxx[RD].

Or. en
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Begrundelse

Krydsoverensstemmelse bør gælde for alle landbrugere, som modtager penge under den 
fælles landbrugspolitik, uanset om pengene kommer fra søjle 1 eller søjle 2. Der er ikke nogen 
reel grund til, at man skulle anvende krydsoverensstemmelse på betalinger i forbindelse med 
miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger (artikel 29) eller dyrevelfærd (artikel 34), 
men ikke på andre betalinger som f.eks. udvikling af landbrug (artikel 20) eller investeringer i 
fysiske aktiver (artikel 18).

Ændringsforslag 547
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], 
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO] og
den årlige pris i henhold til artikel 22, stk. 
1, litra a) og b), artikel 29-32 og artikel 34 
og 35 i forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP] og den 
årlige pris i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), artikel 29 og 30, 31, for så vidt det 
vedrører landbrugsarealer, 32 og 34 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

Or. de

Ændringsforslag 548
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], 
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO] og
den årlige pris i henhold til artikel 22, stk. 
1, litra a) og b), artikel 29-32 og artikel 34 
og 35 i forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP] og den 
årlige pris i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), artikel 29 og 30, 31, for så vidt det 
vedrører landbrugsarealer, 32 og 34 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].
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Or. de

Begrundelse

Krydsoverensstemmelse bør koncentreres om landbrugets nøgleområder, og anstrengelserne 
bør stå i et rimeligt forhold til nytten heraf. Derfor bør skovbrug undtages.

Ændringsforslag 549
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], 
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO] og 
den årlige pris i henhold til artikel 22, stk. 
1, litra a) og b), artikel 29-32 og artikel 34 
og 35 i forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD].

Artikel 91 anvendes på modtagere, der 
modtager direkte betalinger i henhold til 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], 
betalinger i henhold til artikel 44 og 45 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO] og 
den årlige pris i henhold til artikel 18, 22, 
stk. 1, litra a) og b), artikel 29-32 og artikel 
34 og 35 i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[RD].

Or. en

Ændringsforslag 550
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, 
stk. 9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

udgår
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Or. en

((Se ændringsforslag vedrørende artikel 61, stk. 2, HZR om økologisk landbrug og 
risikofaktorer for miljøet))

Begrundelse

Alle landbrug bør være forpligtet til at respektere krydsoverensstemmelsesforpligtelser. F.eks. 
er de lovbestemte forvaltningskrav vedrørende krydsoverensstemmelse baseret på EU-
lovgivning, som gælder for alle uden undtagelse. Betalingsagenturerne kan vælge at tildele 
mindre landbrug et lavere risikoniveau for de relevante risikofaktorer på grund af deres 
mindre overfladeareal. Der er taget hensyn til de små landbrugere med mindre strenge regler 
for miljøforanstaltninger på grund af de arealbaserede tærskler for omdrift og diversificering.

Ændringsforslag 551
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, 
stk. 9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 552
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der modtager støtte i henhold 
til artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. 
RD/xxx.
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modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Or. de

Ændringsforslag 553
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der modtager støtte i henhold 
til artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. 
RD/xxx.

Or. en

Begrundelse

Mindre landbrugere bør ikke fritages for krydsoverensstemmelsesforpligtelser, af hensyn til 
såvel konkurrence som konsistens.

Ændringsforslag 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der modtager støtte i henhold 
til artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. 
RD/xxx.
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Or. en

Ændringsforslag 555
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der modtager støtte i henhold 
til artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. 
RD/xxx.

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 556
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der modtager støtte i henhold 
til artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. 
RD/xxx.

Or. de
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Ændringsforslag 557
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der dyrker et overfladeareal på
ikke over 10 ha, eller på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Or. pl

Begrundelse

For at bringe ordlyden i overensstemmelse med den foreslåede ændring i afsnit V i forordning 
(EU) nr. xxx/xxx [DP]. Da ordningen for mindre landbrugere skal være frivillig, og da 
definitionen af mindre landbrugere kan være forskellig i de forskellige medlemsstater, må der 
indføres et objektivt kriterium for at fastsætte betingelserne for udelukkelse fra 
anvendelsesområdet for artikel 91 i denne forordning.

Ændringsforslag 558
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til forordning
(EU) nr. RD/xxx.

Or. en
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Ændringsforslag 559
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], undtagen i tilfælde af 
konstaterede overtrædelser af national 
miljølovgivning, og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Or. en

Ændringsforslag 560
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, 
stk. 9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der modtager støtte i henhold 
til artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. 
RD/xxx, og på modtagere, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], medmindre medlemsstaten 
fastsætter noget andet.

Or. en

Ændringsforslag 561
Hynek Fajmon
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Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk.
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk.
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx, 
medmindre medlemsstaten fastsætter 
noget andet.

Or. en

Ændringsforslag 562
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Uanset stk. 2a anvendes artikel 91 dog 
ikke på modtagere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 
modtager støtte i henhold til artikel 29, stk. 
9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Or. en

Ændringsforslag 563
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer dog, at 



AM\910034DA.doc 75/189 PE494.482v02-00

DA

modtagere, som deltager i ordningen for 
mindre landbrugere som omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og som alvorligt 
misligholder deres forpligtelser i henhold 
til den sektorspecifikke lovgivning for 
deres landbrugsaktivitet i henhold til 
nationale kontroller, mister deres ret til at 
deltage i ordningen for mindre 
landbrugere.

Or. en

Begrundelse

Mindre landbrugere bør fortsat være undtaget fra krydsoverensstemmelseskontroller og -
sanktioner, men for at undgå, at denne undtagelse fører til misbrug, bør det præciseres, at de 
fortsat er forpligtet til at respektere de lovbestemte forvaltningskrav i henhold til national 
lovgivning. Hvis det konstateres, at de begår alvorlig misligholdelse i henhold til den 
sektorspecifikke lovgivning for deres landbrugsaktivitet, bør de derfor pålægges sanktioner.

Ændringsforslag 564
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retsakterne i bilag II vedrørende 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
anvendes i den nuværende version, og, 
når det gælder direktiver, således som de 
er gennemført i medlemsstaterne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 565
George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
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Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retsakterne i bilag II vedrørende 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
anvendes i den nuværende version, og, når 
det gælder direktiver, således som de er 
gennemført i medlemsstaterne.

Retsakterne i bilag II vedrørende 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
anvendes i den nuværende version, og, når 
det gælder direktiver, således som de er 
gennemført i medlemsstaterne efter 
lovgivningsforslag fra Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de pålagte forpligtelser er rimelige, direkte anvendelige for landbrugerne og 
kontrollerbare på regelmæssig basis, bør den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, 
som er tillagt Kommissionen, erstattes af en forpligtelse til at revidere forordningen

Ændringsforslag 566
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør ved gennemførelsesretsakter 
opstilles et sæt fælles krav til den gode 
landbrugs- og miljømæssige stand 
(GAEC), som anført i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 567
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 

udgår
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Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Or. es

Begrundelse

Disse afsnit bør ikke medtages, før rammedirektiverne om vand og pesticider er gennemført af 
alle medlemsstater, og det er muligt nøjagtigt at udpege, hvilke forpligtelser der direkte kan 
pålægges landbrugerne. Når først disse direktiver er trådt i kraft, vil det være muligt at ændre 
bilag II og medtage de relevante krav.

Ændringsforslag 568
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 

udgår
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har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Or. de

Ændringsforslag 569
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at medtage vandrammedirektivet som et 
krydsoverensstemmelseskrav, da vandrammedirektivets mål er opstillet med udgangspunkt i 
vandområdernes tilstand og ikke med udgangspunkt i de foranstaltninger, som det kræves, at 
landbrugerne (eller andre) træffer. Det ville være usædvanligt at lade et 
vandrammedirektivproblem i et vandområde kunne tilskrives en enkelt landmand.

Ændringsforslag 570
Ivari Padar

Forslag til forordning
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Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

udgår

Or. et

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at knytte vandrammedirektivet sammen med denne lovgivning, 
eftersom referencen til vandrammedirektivet som formuleret ikke blot begrænser 
medlemsstaternes handlefrihed ved udarbejdelsen og gennemførelsen af 
landbrugsmiljøforanstaltninger under den anden søjle, men også hindrer gennemførelsen af 
de foranstaltninger, der er omhandlet i vandrammedirektivet. På det tidspunkt, hvor 
foranstaltningerne bliver formuleret, bør alle de krav, der ikke kan gives kompensation for, 
være tydelige. Gennemførelsen af vandrammedirektivet har nået forskellige stadier i 
medlemsstaterne, hvilket stiller landbrugerne forskelligt i de forskellige lande.

Ændringsforslag 571
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 

udgår
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en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Or. en

Begrundelse

Krydsoverensstemmelsesordningen bør forenkles med færre og mere målrettede krav. Derfor 
giver det ikke mening at udvide ordningen endnu mere ved at medtage vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 572
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 573
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 574
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv er 
gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II fra 2014.
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tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Or. en

(artikel 11 i direktiv 2000/60/EF)

Begrundelse

Vandforureningen koster penge for skatteyderne/det offentlige budget, idet den indvirker 
kraftigt på andre sektorer såsom vandforsyning, menneskers og dyrs sundhed, fiskeri, turisme 
osv. Budgetmæssigt har status quo ingen effekt. Medlemsstaternes deadline for at gøre deres 
vandrammedirektivprogrammer operationelle på niveauet for de enkelte landbrug er den 22. 
december 2012 (artikel 11 i vandrammedirektivet 2000/60/EF). Derfor er der ikke behov for 
delegerede retsakter, da kravet på medlemsstatsniveau allerede vil eksistere ved 
ikrafttrædelsen af den nye reformerede landbrugspolitik.

Ændringsforslag 575
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv er 
gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II fra 2014.
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gennemførelsen af direktivet.

Or. en

Begrundelse

Vandrammedirektivet bør medtages i krydsoverensstemmelsen allersenest i 2014, samtidig 
med, at den fælles landbrugspolitik træder i kraft. Gennemførelsen af vandrammedirektivet 
bør ikke være afhængig af alle medlemsstaters gennemførelse af direktivet, da dette vil 
medføre forsinkelse.

Ændringsforslag 576
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv er 
gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II fra 2014.

Or. en

Begrundelse

De fleste af Europas vandområder er aktuelt ikke i en så god økologisk tilstand, som 
vandrammedirektivet lægger op til. Landbruget er blandt de vigtigste faktorer, der truer 
ferskvandsressourcerne. Derfor skal vandrammedirektivet medtages i 
krydsoverensstemmelsesstandarderne. Medlemsstaternes deadline for at gøre deres 
vandrammedirektivprogrammer operationelle er december 2012 (artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF). Derfor er der ikke behov for delegerede retsakter, da kravet på 
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medlemsstatsniveau allerede vil eksistere ved ikrafttrædelsen af den nye fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 577
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv er 
gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II fra 2014.

Or. en

Ændringsforslag 578
George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv er 
gennemført i alle medlemsstater og de 

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II fra 2014.
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forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at de pålagte forpligtelser er rimelige, direkte anvendelige for landbrugerne og 
kontrollerbare på regelmæssig basis, bør den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, 
som er tillagt Kommissionen, erstattes af en forpligtelse til at revidere forordningen på et 
tidspunkt, der stemmer overens med de to berørte direktivers gennemførelsesfaser.

Ændringsforslag 579
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 med 
henblik på at ændre bilag II inden for tolv 
måneder startende det øjeblik, hvor den 
sidste medlemsstat har givet meddelelse til 
Kommissionen om gennemførelsen af
direktiv 2000/60/EF.

Or. fr
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Ændringsforslag 580
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

udgår

Or. es

Begrundelse

Disse afsnit bør ikke medtages før rammedirektiverne om vand og pesticider er gennemført af 
alle medlemsstater, og det er muligt nøjagtigt at udpege, hvilke forpligtelser der kommer til at 
gælde for landbrugerne direkte. Når først disse direktiver er trådt i kraft, vil det være muligt 
at ændre bilag II og medtage de relevante krav.

Ændringsforslag 581
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
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Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 582
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 

udgår
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111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Begrundelse

Krydsoverensstemmelsesordningen bør forenkles med færre og mere målrettede krav. Derfor 
giver det ikke mening at udvide ordningen endnu mere ved at medtage pesticiddirektivet.

Ændringsforslag 583
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 584
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 585
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II,
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II fra 
2014, herunder forpligtelserne vedrørende 
integreret bekæmpelse af skadegørere.
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som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider er allerede EU-lovgivning. I 
henhold hertil skulle medlemsstaterne have fremlagt deres nationale handlingsplaner den 
14. december 2012, så dette er i meget god tid inden ikrafttrædelsen af den reformerede fælles 
landbrugspolitik i 2014. Der er ikke behov for delegerede retsakter. Direktiv 2009/128/EF 
kan hjælpe med til at nedbringe afhængigheden af eksterne, ikke-vedvarende, 
omkostningskrævende input med betydelige eksterne giftrelaterede omkostninger for 
folkesundheden (især landbrugernes sundhed) og miljøet.

Ændringsforslag 586
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II fra 
2014.
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inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Begrundelse

Pesticiddirektivet bør medtages i krydsoverensstemmelsen allersenest i 2014, samtidig med, 
at den fælles landbrugspolitik træder i kraft. Gennemførelsen af pesticiddirektivet bør ikke 
være afhængig af alle medlemsstaters gennemførelse af direktivet, da dette vil medføre 
forsinkelse.

Ændringsforslag 587
George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i alle 
medlemsstater og de forpligtelser, som 
direkte gælder for landbrugere, er blevet 
identificeret. For at tage hensyn til disse 
elementer tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider kan
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette direktiv først er gennemført i alle 
medlemsstater og de forpligtelser, som 
direkte gælder for landbrugere, er blevet 
identificeret. For at tage hensyn til disse 
elementer fremlægger Kommissionen et 
lovgivningsforslag om revision af 
krydsoverensstemmelsesreglerne for 
Parlamentet og Rådet senest den 31.
december 2015.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre, at de pålagte forpligtelser er rimelige, direkte anvendelige for landbrugerne og 
kontrollerbare på regelmæssig basis, bør den beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, 
som er tillagt Kommissionen, erstattes af en forpligtelse til at revidere forordningen på et 
tidspunkt, der stemmer overens med de to berørte direktivers gennemførelsesfaser.

Ændringsforslag 588
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Jutta Haug

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II fra 
2014.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider hjælper med til at nedbringe de 
eksterne giftrelaterede omkostninger for folkesundheden og miljøet og yder sit bidrag i 
retning af mere bæredygtige landbrugsmetoder. Med dette for øje bør det hurtigst muligt 
medtages i krydsoverensstemmelsesordningen. I henhold til direktiv 2009/128/EF skulle 
medlemsstaterne have fremlagt deres nationale handlingsplaner senest ved udgangen af 2012. 
Dette er i meget god tid inden ikrafttrædelsen af den reformerede fælles landbrugspolitik. Der 
er ikke behov for delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 589
Nessa Childers

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider vil 
blive anset for at være en del af bilag II fra 
2014.

Or. en

Ændringsforslag 590
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 
2015, reglerne om krydsoverensstemmelse 
også omfatte opretholdelse af permanente 
græsarealer. De medlemsstater, der var 
medlem af Unionen pr. 1. januar 2004, 
sikrer, at arealer, der var permanente 

udgår
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græsarealer på datoen for ansøgningerne 
om arealstøtte for 2003, forbliver 
permanente græsarealer inden for 
fastlagte grænser. De medlemsstater, der 
blev medlem af Unionen i 2004, sikrer, at 
arealer, der var permanente græsarealer 
pr. 1. maj 2004, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser. 
Bulgarien og Rumænien sikrer, at 
arealer, der var permanente græsarealer 
pr. 1. januar 2007, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser.

Or. fr

Ændringsforslag 591
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 
2015, reglerne om krydsoverensstemmelse 
også omfatte opretholdelse af permanente 
græsarealer. De medlemsstater, der var 
medlem af Unionen pr. 1. januar 2004,
sikrer, at arealer, der var permanente 
græsarealer på datoen for ansøgningerne 
om arealstøtte for 2003, forbliver 
permanente græsarealer inden for 
fastlagte grænser. De medlemsstater, der 
blev medlem af Unionen i 2004, sikrer, at 
arealer, der var permanente græsarealer
pr. 1. maj 2004, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser. 
Bulgarien og Rumænien sikrer, at 
arealer, der var permanente græsarealer 
pr. 1. januar 2007, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser.

Reglerne om krydsoverensstemmelse skal
også omfatte opretholdelse af permanente 
græsarealer, jf. artikel 4, stk. 1, litra h), i 
forordning (EF) nr. DP/2012.
Medlemsstaterne sikrer, at arealer, der var 
permanente græsarealer pr. 1. januar 2007,
bliver klassificeret som permanente 
græsarealer. Landbrugerne bevarer som 
permanente græsarealer de områder af 
deres bedrifter, der er anmeldt som 
sådanne i den ansøgning, der er indgivet i 
henhold til artikel 73, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. HZR/2012 for ansøgningsåret 
2014 (i det følgende benævnt 
"referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer").

Or. en
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Ændringsforslag 592
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 
2015, reglerne om krydsoverensstemmelse 
også omfatte opretholdelse af permanente 
græsarealer. De medlemsstater, der var 
medlem af Unionen pr. 1. januar 2004, 
sikrer, at arealer, der var permanente 
græsarealer på datoen for ansøgningerne 
om arealstøtte for 2003, forbliver 
permanente græsarealer inden for fastlagte
grænser. De medlemsstater, der blev 
medlem af Unionen i 2004, sikrer, at 
arealer, der var permanente græsarealer pr. 
1. maj 2004, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser. 
Bulgarien og Rumænien sikrer, at arealer, 
der var permanente græsarealer pr. 
1. januar 2007, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser.

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 
2015, reglerne om krydsoverensstemmelse 
også omfatte opretholdelse af permanente 
græsarealer. De medlemsstater, der var 
medlem af Unionen pr. 1. januar 2004, 
sikrer, at arealer, der var permanente 
græsarealer på datoen for ansøgningerne 
om arealstøtte for 2003, forbliver 
permanente græsarealer inden for grænser, 
der fastlægges af medlemsstaten. De 
medlemsstater, der blev medlem af 
Unionen i 2004, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsarealer pr. 1. maj 2004, 
forbliver permanente græsarealer inden for 
grænser, der fastlægges af medlemsstaten. 
Bulgarien og Rumænien sikrer, at arealer, 
der var permanente græsarealer pr. 
1. januar 2007, forbliver permanente 
græsarealer inden for grænser, der 
fastlægges af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 593
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovenstående afsnit gælder ikke for 
permanente græsarealer, der skal 
tilplantes med skov, hvis skovrejsningen 
er forenelig med miljøet, og med 
udelukkelse af beplantning med juletræer 
og hurtigt voksende arter i kort omdrift.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 594
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovenstående afsnit gælder ikke for 
permanente græsarealer, der skal tilplantes 
med skov, hvis skovrejsningen er forenelig 
med miljøet, og med udelukkelse af 
beplantning med juletræer og hurtigt 
voksende arter i kort omdrift.

Ovenstående afsnit gælder ikke for 
permanente græsarealer, der skal tilplantes 
med skov, hvis skovrejsningen er forenelig 
med miljøet, og med udelukkelse af 
beplantning med juletræer.

Or. en

Ændringsforslag 595
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage hensyn til elementerne i 
ovenstående to afsnit tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med regler om bevaring 
af permanente græsarealer, navnlig for at 
sikre, at der træffes foranstaltninger for at 
bevare jord hos den enkelte landbruger, 
herunder individuelle forpligtelser, der 
skal overholdes, som for eksempel 
forpligtelsen til at omdanne områder til 
permanente græsarealer, når det fastslås, 
at andelen af jord som permanente 
græsarealer er faldende.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 596
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset dette må landbrugere højst 
omlægge 10 % af de referencearealer, 
som de er forpligtet til at bevare. Grænsen 
finder ikke anvendelse ved force majeure 
eller særlige omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 597
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter metoder til 
fastlæggelse af, hvor stor en andel af 
permanente græsarealer og 
landbrugsland der skal bevares. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 598
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
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Artikel 93 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter metoder til 
fastlæggelse af, hvor stor en andel af 
permanente græsarealer og 
landbrugsland der skal bevares. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 599
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter metoder til 
fastlæggelse af, hvor stor en andel af 
permanente græsarealer og landbrugsland 
der skal bevares. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Endvidere tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 111 med 
henblik på at vedtage metoderne til
fastlæggelse af, hvor stor en andel af 
permanente græsarealer og landbrugsland 
der skal bevares.

Or. de

Ændringsforslag 600
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset dette skal landbrugere, som har 
mindst 70 % af deres bedrifters arealer i 
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2014 udlagt som "permanente 
græsarealer" og "græs eller andet foder", 
jf. artikel 4, stk. 1, litra h), i forordning 
(EF) nr. DP/2012, i det følgende benævnt 
"referencearealer under samlede 
græsningsarealer", bevare mindst det 
samlede antal hektarer udlagt som 
græsareal som deres referencearealer 
under samlede græsningsarealer.
Landbrugere har lov til at omlægge op til 
5 % af de referencearealer, som de er 
forpligtet til at bevare. Grænsen finder 
ikke anvendelse ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 601
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en enklere 
krydsoverensstemmelsesordning med 
færre og mere målrettede krav, 
fremlægger Kommission senest ved 
udgangen af 2013 en betænkning til 
Parlamentet og Rådet sammen med de 
nødvendige forslag med henblik på at 
reducere antallet af regler i bilag II med 
25 %. De tilbageværende regler evalueres 
i henseende til relevans, vigtighed og 
målelighed.

Or. en

Begrundelse

Krydsoverensstemmelsesordningen er en konstant kilde til frustration for landbrugerne. Dette 
gælder både med hensyn til antallet af regler, men også med hensyn til relevans og vigtighed, 
både for landbrugerne og for samfundet. Endvidere kan det på grund af de mange forskellige 
regler være svært for den enkelte landbruger at vide, om han begår et regelbrud eller ej. For 
at få en mere troværdig krydsoverensstemmelsesordning bør det kræves af Kommissionen, at 
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den fremsætter forslag om at begrænse antallet af regler, men også at den evaluerer de 
tilbageværende regler med hensyn til relevans, vigtighed og målelighed.

Ændringsforslag 602
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke 
er fastsat i bilag II.

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne/regionerne bør i subsidiaritetsprincippets ånd have mulighed for at tilføje 
regler, som passer til deres landbrugssystemer, samt ret til at kræve et rent og sikkert miljø 
efter frontløberprincippet: Det må ikke blive en nedadgående spiral.

Ændringsforslag 603
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
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Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er 
fastsat i bilag II.

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne skal især fremme 
oprettelse af skovområder og 
skovlandbrugssystemer på områder, der 
ikke allerede anvendes til produktion. 
Medlemsstaterne fastlægger på nationalt 
eller regionalt plan minimumsstandarder 
for modtagerne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand på grundlag af bilag II, 
idet der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder 
jordbunds- og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er 
fastsat i bilag II.

Or. pl

Ændringsforslag 604
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
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klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er 
fastsat i bilag II.

klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er 
fastsat i bilag II, medmindre den 
kombinerede effekt af disse 
minimumskrav og de landbrugsmetoder, 
som er gunstige for klimaet og miljøet, jf.
kapitel 2 i afsnit III i forordning (EF) nr. 
xxx/xxx [DP], ikke er tilstrækkelige til at 
opfylde de minimumskrav, som i forvejen 
er defineret af en medlemsstat før den 1. 
januar 2014. I sådanne tilfælde skal den 
berørte medlemsstat fastsætte standarder, 
som er nødvendige for at sikre, at kravene 
ikke bliver slækket.

Or. en

Begrundelse

Ligesom i forbindelse med den tidligere sundhedstjek-reform er der behov for en 
sikkerhedsbestemmelse for at sikre, at ændringer i de miljøbetingelser, der er knyttet til 
betalinger under første søjle, ikke risikerer at få standarderne til at glide tilbage til et lavere 
niveau end det, der aktuelt gælder i enhver medlemsstat, og derved i realiteten at sænke den 
grundlinje, over hvilken der kan ydes miljø- og klimavenlige landbrugsbetalinger, i stedet for 
som tilsigtet at hæve den.

Ændringsforslag 605
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand.
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til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne 
skal ikke fastlægge minimumskrav, som 
ikke er fastsat i bilag II.

Landbrugsarealer, som der ikke er blevet 
søgt om basispræmie til på grund af, at de 
er gået over i en mere naturlig tilstand 
med et højere biodiversitetsniveau, skal 
kun holdes i den tilstand, der kræves 
ifølge nationale bestemmelser, og skal 
være undtaget fra kravene om at holde 
arealerne i god landbrugs- og 
miljømæssig stand.
Arealer, der er udtaget i henhold til 
artikel 22, 23 og 24 i forordning (EF) 
1257/1999, artikel 39 i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 og artikel 29 i forordning 
(EU) […] [RDR], anses for at være holdt i 
god landbrugs- og miljømæssig stand, 
hvis kravene i aftalen om miljøvenligt 
landbrug er opfyldt. For at undgå 
dobbelte sanktioner skal forsømmelighed i 
overholdelsen af kravene i aftalen om 
miljøvenligt landbrug ikke medføre 
nedsættelse af støtten i henhold til 
nærværende artikel (94) på den måde, der 
er beskrevet i artikel 99 i denne 
forordning.
Medlemsstaterne fastlægger på nationalt 
eller regionalt plan minimumsstandarder 
for modtagerne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand på grundlag af bilag 
II, idet der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder 
jordbunds- og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne 
skal ikke fastlægge minimumskrav, som 
ikke er fastsat i bilag II.

Or. en
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Begrundelse

Arealer, der ikke er berettigede til grundbetalingsordningen, bør ikke være underkastet krav 
om god landbrugs- og miljømæssig stand.

Ændringsforslag 606
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er 
fastsat i bilag II.

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne præciserer på 
nationalt eller regionalt plan
anvendelsesområdet for kontrollen af
modtagerne baseret på et sæt fælles 
standardkrav for god landbrugs- og 
miljømæssig stand i henhold til artikel 93, 
idet der tages hensyn til de pågældende 
områders særlige karakteristika, herunder 
jordbunds- og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er 
fastsat i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 607
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse systemer, og navnlig systemet til udgår
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identifikation og registrering af dyr 
oprettet i overensstemmelse med Rådets 
direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om 
identifikation og registrering af svin1 og 
forordning (EF) nr. 1760/2000 og (EF) 
nr. 21/2004, skal være forenelige med det 
integrerede system, der henvises til i afsnit 
V, kapitel V, i nærværende forordning.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de komplikationer, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af forordning 
(EF) nr. 21/2004, bør ovenstående systemer ikke være en del af det integrerede 
administrations- og kontrolsystem.

Ændringsforslag 608
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kontrollen af krav, standarder, 
retsakter eller 
krydsoverensstemmelsesområder kan 
omfatte følgende faktorer:
- landbrugernes deltagelse i 
bedriftsrådgivningssystemet i henhold til 
afsnit III i denne forordning;

- landbrugernes deltagelse i et 
godkendelsessystem, hvis det omfatter de 
pågældende krav og standarder.

Or. fr

Ændringsforslag 609
Julie Girling, Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om en modtager 
overholder forpligtelserne i dette afsnit.

3. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om en modtager 
overholder forpligtelserne i dette afsnit.
Medlemsstaterne forelægger en årlig 
beretning om gennemførelsen og 
resultaterne af krydsoverensstemmelsen 
og de grønnere foranstaltninger. 
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet en årlig beretning om 
foranstaltningernes indvirkning på 
landbrugsproduktionen og om de 
miljømæssige indvirkninger i 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Eftersom "grønnere" bestemmelser bliver et nyt element under 
krydsoverensstemmelsesreglerne, er det vigtigt, at Kommissionen vurderer deres 
sammenhæng og følgelig underretter Europa-Parlamentet. Dette er i overensstemmelse med 
tilføjelsen af betragtning 57a (ny).

Ændringsforslag 610
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om en modtager 
overholder forpligtelserne i dette afsnit.

3. Medlemsstaterne giver tilstrækkeligt 
tidligt meddelelse om tilsyn, når de
foretager kontrol for at efterprøve, om en 
modtager overholder forpligtelserne i dette 
afsnit.

Or. en
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Ændringsforslag 611
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne aflægger hvert år 
rapport til Kommissionen om 
gennemførelsen og resultaterne af 
krydsoverensstemmelseskontrollen og de 
grønnere foranstaltninger. Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet en årlig 
beretning om medlemsstaternes 
effektivitet eller de regionale 
foranstaltninger til håndtering af 
udfordringer vedrørende landbrugets 
langsigtede bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 612
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter regler om 
udførelsen af kontrol for at verificere, om 
forpligtelserne i dette afsnit er overholdt.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 111 at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på at fastsætte regler om udførelsen af 
kontrol for at verificere, om forpligtelserne 
i dette afsnit er overholdt.

Or. de

Ændringsforslag 613
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
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Artikel 96 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
112, stk. 3.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 614
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 111 at 
vedtage delegerede retsakter om fælles og 
harmoniserede regler om kontrol og 
krydsoverensstemmelse.

Or. fr

Ændringsforslag 615
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner 
anvendes, når reglerne om 
krydsoverensstemmelse ikke er overholdt 
på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i 
det følgende benævnt "det pågældende 
kalenderår"), og den pågældende 
manglende overholdelse kan tilskrives den 
modtager, som har indgivet 
støtteansøgningen eller 
betalingsanmodningen i det pågældende 

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner 
anvendes, når reglerne om 
krydsoverensstemmelse ikke er overholdt 
på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i 
det følgende benævnt "det pågældende 
kalenderår"), og den pågældende 
manglende overholdelse er resultatet af en 
forsætlig handling eller undladelse, som 
direkte kan tilskrives den modtager, som 
har indgivet støtteansøgningen eller 
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kalenderår. betalingsanmodningen i det pågældende 
kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Administrationen skal vurdere, om den manglende overholdelse er forsætlig.

Ændringsforslag 616
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner 
anvendes, når reglerne om 
krydsoverensstemmelse ikke er overholdt 
på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i 
det følgende benævnt "det pågældende 
kalenderår"), og den pågældende 
manglende overholdelse kan tilskrives den 
modtager, som har indgivet 
støtteansøgningen eller 
betalingsanmodningen i det pågældende 
kalenderår.

1. Med forbehold af artikel 91, stk. 2, litra 
a), skal de i artikel 91 omhandlede 
sanktioner anvendes, når reglerne om 
krydsoverensstemmelse ikke er overholdt 
på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i 
det følgende benævnt "det pågældende 
kalenderår"), og den pågældende 
manglende overholdelse direkte kan 
tilskrives den modtager, som har indgivet 
støtteansøgningen eller 
betalingsanmodningen i det pågældende 
kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger op på ændringsforslaget om en ordning for tidlig varsling for så 
vidt angår krydsoverensstemmelse. Tilføjelsen af ordet "direkte" skal skabe overensstemmelse 
med ordlyden i artikel 91.

Ændringsforslag 617
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
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Artikel 97 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre 
brug af den mulighed, der er nævnt i 
første afsnit, træffer den kompetente 
myndighed for tilfældigt udvalgte 
modtagere i det følgende år de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
verificere, at modtageren har afhjulpet de 
konstaterede manglende overholdelser. 
Modtageren underrettes om resultatet 
heraf og om forpligtelsen til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Denne undladelse vil forenkle medlemsstaternes administrative procedurer og mindske 
budgetudgifterne.

Ændringsforslag 618
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre 
brug af den mulighed, der er nævnt i 
første afsnit, træffer den kompetente 
myndighed for tilfældigt udvalgte 
modtagere i det følgende år de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
verificere, at modtageren har afhjulpet de 
konstaterede manglende overholdelser. 
Modtageren underrettes om resultatet 
heraf og om forpligtelsen til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Der er enighed om Kommissionens forslag om at fjerne opfølgende kontroller i tilfælde af 
mindre overtrædelser. Hvad angår løsningen, som sigter mod at begrænse kontrollen i 
henhold til minimis-reglen for tilfældigt udvalgte modtagere, bør forenklingen føre til en 
fuldstændig fjernelse af de gentagne kontroller af overtrædelser i henhold til minimis-reglen.

Ændringsforslag 619
George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 98 a 8ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 98a
Generelle kriterier for gradvise sanktioner
I forbindelse med beregningen af 
sanktioner i henhold til artikel 99 gælder 
følgende kriterier:
- En misligholdelses "alvor" afhænger 
navnlig af, hvor betydelige dens 
virkninger er og af, om den manglende 
overholdelse udgør en risiko for de tildelte 
EU-midler under behørig hensyntagen til 
formålene med de pågældende krav og 
standarder;
- En misligholdelses "omfang" fastslås 
navnlig under hensyntagen til, om 
misligholdelsen har vidtrækkende 
virkninger eller er begrænset til selve 
bedriften;
- For at afgøre, om en misligholdelse er 
"varig", skal den kompetente myndighed 
vurdere, hvor længe dens virkninger gør 
sig gældende eller vurdere muligheden for 
at bringe dens virkninger til ophør med 
rimelige midler;
- Ved "hyppig" manglende 
overensstemmelse forstås manglende 
overensstemmelse med samme krav, norm 
eller forpligtelse konstateret mere end én 
gang inden for en sammenhængende 
periode på tre kalenderår, forudsat at 
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modtageren er blevet underrettet om en 
tidligere manglende overensstemmelse og 
i givet fald har haft mulighed for at træffe 
de nødvendige foranstaltninger til at 
bringe denne til ophør.

Or. en

Begrundelse

De generelle principper vedrørende sanktioner bør medtages i basisretsakten. Ovenstående 
fremgår af Kommissionens forordning nr. 1122/2009 (om gennemførelsesbestemmelser) 
artikel 47.

Ændringsforslag 620
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 99 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beregning af sanktioner Beregning af økonomiske sanktioner

Or. ro

Begrundelse

Sproglig ændring, som vedrører hele artiklen.

Ændringsforslag 621
George Lyon, Anne E. Jensen, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til beregning af disse nedsættelser og 
udelukkelser tages der hensyn til, hvor 
alvorlig, omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og til kriterierne i stk. 2, 3 og 4.

Til beregning af disse nedsættelser og 
udelukkelser tages der behørigt hensyn til
overtrædelsens alvor og art for dermed at 
vurdere, hvor alvorlig, omfattende, varig 
og hyppig den konstaterede manglende 
overholdelse er i henhold til artikel 99a, 
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og til kriterierne i stk. 2, 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til oprettelse af en ny artikel 99a.

Ændringsforslag 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset første afsnit skal nedsættelser 
eller udelukkelser, som er resultat af en 
krydsoverensstemmelse i medfør af 
bestemmelserne i artikel 29, 30 og 31 i 
forordning (EU) nr. … [RDR], 
udelukkende finde anvendelse på beløb, 
som er bevilget i henhold til disse 
bestemmelser.

Or. fr

Ændringsforslag 623
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af manglende overholdelse 
må nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 
% og ved gentagen manglende 
overholdelse 15 %.

udgår

Or. en



PE494.482v02-00 114/189 AM\910034DA.doc

DA

Ændringsforslag 624
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen manglende overholdelse
15 %.

2. I tilfælde af manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 %
eller 2 000 EUR og ved gentagen 
manglende overholdelse 10 % eller 4 000 
EUR.

Or. en

Begrundelse

To base the cross compliance system only on a percentage reduction of support is not 
proportional. It can give very large reductions of support for very small non-compliances if 
they are done by a large farmer. In addition a similar breach mad by two different famers 
does not lead to the same amount of reduction of support. The amount of support reduction 
will depend on whether the farmer is a small farmer, receiving only few subsidies, or a large 
farmer, receiving a large amount of subsidies. In addition all less severe non-compliances 
should be able to be considered as minor. This will significantly increase proportionality.

Ændringsforslag 625
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen manglende overholdelse 
15 %.

2. I tilfælde af manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen manglende overholdelse 
15 %, undtagen i yderst alvorlige tilfælde, 
hvor den ikke må overstige 20 %, eller 
hvor den kan resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller i et eller flere 
kalenderår.

Or. es
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Begrundelse

Artiklens stk. 3, som vedrører forsætlig manglende overholdelse, bør udgå, eftersom det 
juridisk set er yderst vanskeligt at bevise, om en landbruger har handlet utilsigtet eller 
forsætligt. Denne form for manglende overholdelse bør i stedet omfatte yderst alvorlig 
forsømmelighed, som medtages i stk. 2, men som pålægges sanktion i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag 626
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen manglende overholdelse 
15 %.

2. I tilfælde af manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen manglende overholdelse 
15 %, undtagen i yderst alvorlige tilfælde, 
hvor den ikke må overstige 20 %, eller 
hvor den kan resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller i et eller flere 
kalenderår.

Or. es

Begrundelse

Artiklens stk. 3, som vedrører forsætlig manglende overholdelse, bør udgå, eftersom det 
juridisk set er meget vanskeligt at bevise, om en landbruger har handlet utilsigtet. Denne form 
for manglende overholdelse bør i stedet omfatte yderst alvorlig forsømmelighed, som 
medtages i stk. 2, men som pålægges sanktion i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag 627
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
nogen nedsættelse, hvis den manglende 

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
nogen nedsættelse, hvis den manglende 
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overholdelse betragtes som værende af 
mindre alvorlig, omfattende og varig 
karakter. Tilfælde af manglende 
overholdelse, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog 
ikke betragtes som mindre væsentlige. 
Modtageren underrettes om resultatet heraf 
og om forpligtelsen til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

overholdelse betragtes som værende af 
mindre alvorlig, omfattende og varig 
karakter. Tilfælde af manglende 
overholdelse, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed eller 
dyrs velfærd, kan dog ikke betragtes som 
mindre væsentlige. Modtageren underrettes 
om resultatet heraf og om forpligtelsen til 
at træffe afhjælpende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 628
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
nogen nedsættelse, hvis den manglende 
overholdelse betragtes som værende af 
mindre alvorlig, omfattende og varig 
karakter. Tilfælde af manglende 
overholdelse, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog 
ikke betragtes som mindre væsentlige. 
Modtageren underrettes om resultatet heraf 
og om forpligtelsen til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
nogen nedsættelse, hvis den manglende 
overholdelse betragtes som værende af 
mindre alvorlig, omfattende og varig 
karakter. Tilfælde af manglende 
overholdelse, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog 
ikke betragtes som mindre væsentlige.
Mindre overtrædelser af ordningen for 
identifikation og registrering af dyr som 
nævnt i bilag II, SMR 7 og SMR 8 udgør 
ikke en direkte risiko for menneskers eller 
dyrs sundhed. Modtageren underrettes om 
resultatet heraf og om forpligtelsen til at 
træffe afhjælpende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 629
Jens Rohde

Forslag til forordning
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Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
nogen nedsættelse, hvis den manglende 
overholdelse betragtes som værende af 
mindre alvorlig, omfattende og varig 
karakter. Tilfælde af manglende 
overholdelse, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan 
dog ikke betragtes som mindre væsentlige.
Modtageren underrettes om resultatet heraf 
og om forpligtelsen til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
nogen nedsættelse, hvis den manglende 
overholdelse betragtes som værende af 
mindre alvorlig, omfattende og varig 
karakter. Modtageren underrettes om 
resultatet heraf og om forpligtelsen til at 
træffe afhjælpende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 630
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

udgår

Or. es

Begrundelse

Artiklens stk. 3, som vedrører forsætlig manglende overholdelse, bør udgå, eftersom det 
juridisk set er meget vanskeligt at bevise, om en landbruger har handlet utilsigtet. Denne form 
for manglende overholdelse bør i stedet omfatte yderst alvorlig forsømmelighed, som 
medtages i stk. 2, men som pålægges sanktion i henhold til stk. 3.
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Ændringsforslag 631
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

udgår

Or. es

Begrundelse

Artiklens stk. 3, som vedrører forsætlig manglende overholdelse bør udgå, eftersom det 
juridisk set er yderst vanskeligt at bevise, om en landbruger har handlet utilsigtet eller 
forsætligt. Denne form for manglende overholdelse bør i stedet omfatte yderst alvorlig 
forsømmelighed, som medtages i stk. 2, men som pålægges sanktion i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag 632
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

3. I tilfælde af forsætlig eller alvorlig
manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke være mindre 
end 20 %, og den kan i yderste konsekvens 
resultere i fuldstændig udelukkelse fra en 
eller flere støtteordninger i et eller flere 
kalenderår. Gentagen manglende 
overholdelse, som sker efter, at en 
modtager er blevet varslet eller har fået 
pålagt sanktion, betragtes som alvorlig og 
forsætlig.
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Or. en

Begrundelse

Hvis en landbruger er blevet varslet eller har fået nedsat sine betalinger i de foregående år 
på grund af en (miljømæssig) overtrædelse, og landbrugeren kan etablere en 
årsagsforbindelse, eller hvis landbrugeren har haft mulighed for at finde en løsning og er 
bevidst om den gentagne manglende overholdelse, kan begge tilfælde betragtes som alvorlige 
og forsætlige. Bestemmelserne vedrørende sanktioner skal defineres så klart som muligt, så 
formuleringer som "principielt" undgås for at forhindre forskelle i gennemførelsen.

Ændringsforslag 633
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

3. I tilfælde af alvorlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Det er vanskeligt for revisorerne at vurdere en manglende overholdelses forsætlige karakter.
En misligholdelses alvor er i høj grad et objektivt kriterium, som revisoraterne kan anvende 
mere pålideligt. (Ordførerens forslag om at ændre udtrykket til "grov forsømmelse" er 
problematisk, eftersom dette begreb ikke er defineret nogen steder).

Ændringsforslag 634
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 

3. I tilfælde af alvorlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
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principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

principielt ikke være mindre end 15 %, og
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 635
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 % eller 
8 000 EUR, og den kan i yderste 
konsekvens resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt udelukkende at basere krydsoverensstemmelsessystemet på en 
nedsættelsesprocent. Hvis denne procedure pålægges store landbrugere, kan den resultere i 
store nedsættelser af støtteordningen for små overtrædelser. Samme overtrædelse begået af to 
forskellige landbrugere fører dermed ikke til samme nedsættelse. Nedsættelsen af støtten 
afhænger af, om der er tale om en lille landbruger, som modtager få midler, eller en stor 
landbruger, der modtager betydelig støtte.

Ændringsforslag 636
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse skal betalingsprocenten 
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principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

mindskes eller øges afhængigt af, hvor 
alvorlig, omfattende, varig og hyppig den
manglende overholdelse er, og den kan i 
yderste konsekvens resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

Or. lt

Ændringsforslag 637
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

3. I tilfælde af alvorlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 638
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den pågældende modtager skal 
udelukkes permanent fra 
landbrugsstøtten, hvis 1) en alvorlig 
manglende overholdelse enten gentages i 
to eller flere år eller vedrører flere 
krydsoverensstemmelsesstandarder og -
krav til beskyttelse af miljøet og 
menneskers sundhed, eller; 2) hvis 
risikovurderingen og/eller tilsynet med 
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landbruget af den ansvarlige myndighed 
vurderes at udgøre en risiko for 
overtrædelse af 
krydsoverensstemmelsesstandarderne for 
så vidt angår ubæredygtige 
landbrugssystemer i henhold til artikel 2.

Or. en

Begrundelse

Hvis et landbrug flere gange eller gennem flere år har overtrådt bestemmelserne til 
beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed, er der tale om et ubæredygtigt 
landbrugssystem. Landbrugerne risikerer dermed at skabe meromkostninger for samfundet 
som følge af forurening og sundhedsrisici, hvorfor de bør udelukkes permanent fra de 
offentlige støtteordninger. Dette skal kun gælde for alvorlige og bekostelige overtrædelser og 
ikke for mindre overtrædelser, herunder manglende øremærkning med henblik på 
sygdomskontrol.

Ændringsforslag 639
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99, 
til finansiering af miljømålene i artikel 5, 
stk. 4 og 5, i forordning EU nr.... [RDR] i 
overensstemmelse med prioritet 4 og 5 for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Begrundelse

(Se artikel 5, stk. 4 og 5, i RDR og bilag IV i RDR: UL – Prioriteret område 4: genopretning, 
bevarelse og forbedring af økosystemer, som er afhængige af landbrug og skovbrug; UL –
Prioriteret område 5: fremme af ressourceeffektivitet og overgangen til en klimarobust 
lavemissionsøkonomi i landbrugs- og fødevaresektoren samt skovbrugssektoren).
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Ændringsforslag 640
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 25 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Or. es

Begrundelse

En tilbageholdelse på 25 % som fastlagt i den aktuelt gældende forordning bør fastholdes.

Ændringsforslag 641
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 25 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Or. es

Begrundelse

En tilbageholdelse på 25 % som fastlagt i den aktuelt gældende forordning bør fastholdes.

Ændringsforslag 642
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
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Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 25 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Or. pl

Begrundelse

Der er ingen grund til at sænke den nuværende tilbageholdelse på 25 % til 10 %.

Ændringsforslag 643
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 25 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Or. fr

Ændringsforslag 644
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 25 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens ændring giver ikke mening (tilbageholdelsen er ændret fra 25 % til 10 %).
Den nuværende forordning (artikel 25 i forordning nr. 73/2009) giver medlemsstaterne 
mulighed for at tilbageholde 25 % af de beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
nedsættelser.

Ændringsforslag 645
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 25 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Or. lt

Ændringsforslag 646
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende en 
procentdel af de beløb, der henvises til i 
stk. 1, der overføres som supplerende 
støtte til foranstaltninger inden for 
rammerne af programmer til udvikling af 
landdistrikter, som ifølge forordning (EU) 
nr. […] [RDR].

Or. pl
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Ændringsforslag 647
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) en oversigt over resultatet af de 
foreliggende revisioner og kontroller udført 
efter den tidsplan og de nærmere 
bestemmelser, der er fastlagt i 
sektorspecifikke regler.

v) en årlig oversigt over resultatet af de 
foreliggende revisioner og kontroller samt 
regnskabet for EGFL og ELFUL udført 
efter den tidsplan og de nærmere 
bestemmelser, der er fastlagt i 
sektorspecifikke regler.

Or. es

Begrundelse

Revisionsstatistikkerne og årsregnskaberne skal sendes samlet til Kommissionen hvert år 
inden den 1. februar. På nuværende tidspunkt skal de indgives i overensstemmelse med de 
frister, der er fastsat i de sektorspecifikke bestemmelser, hvorefter de bliver en del af
proceduren for den årlige regnskabsafslutning. I nogle tilfælde skal de indsendes i henhold til 
proceduren for efterprøvende regnskabsafslutning.

Ændringsforslag 648
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) en oversigt over resultatet af de 
foreliggende revisioner og kontroller udført 
efter den tidsplan og de nærmere 
bestemmelser, der er fastlagt i 
sektorspecifikke regler.

v) en årlig oversigt over resultatet af de 
foreliggende revisioner og kontroller samt 
regnskabet for EGFL og ELFUL udført 
efter den tidsplan og de nærmere 
bestemmelser, der er fastlagt i 
sektorspecifikke regler.

Or. es

Begrundelse

Revisionsstatistikkerne og årsregnskaberne skal sendes samlet til Kommissionen hvert år 
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inden den 1. februar. På nuværende tidspunkt skal de indgives i overensstemmelse med de 
frister, der er fastsat i de sektorspecifikke bestemmelser, hvorefter de bliver en del af 
proceduren for den årlige regnskabsafslutning. I nogle tilfælde skal de indsendes i henhold til 
proceduren for efterprøvende regnskabsafslutning.

Ændringsforslag 649
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Eftersom der er behov for statistiske 
analyser for at underrette Kommissionen i 
henhold til denne artikel, skal 
Kommissionen give medlemsstaterne de 
nødvendige oplysninger i tilstrækkelig god 
tid og inden begyndelsen af den 
pågældende periode.

Or. de

Ændringsforslag 650
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en direkte betaling som omhandlet i 
forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en 
modtager i en anden valuta end euro, 
omregner medlemsstaterne støttebeløbet 
udtrykt i euro til national valuta på basis af 
den sidste vekselkurs, som Den 
Europæiske Centralbank har fastsat inden 
den 1. oktober forud for det regnskabsår, i 
løbet af hvilket støtten er tildelt.

3. Når en direkte betaling som omhandlet i 
forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en 
modtager i en anden valuta end euro, 
omregner medlemsstaterne støttebeløbet 
udtrykt i euro til national valuta på basis af 
den sidste vekselkurs, som Den 
Europæiske Centralbank har fastsat inden 
den 1. september forud for det regnskabsår, 
i løbet af hvilket støtten er tildelt.

Or. en
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Ændringsforslag 651
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en direkte betaling som omhandlet i 
forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en 
modtager i en anden valuta end euro, 
omregner medlemsstaterne støttebeløbet 
udtrykt i euro til national valuta på basis af 
den sidste vekselkurs, som Den 
Europæiske Centralbank har fastsat inden 
den 1. oktober forud for det regnskabsår, i 
løbet af hvilket støtten er tildelt.

3. Når en direkte betaling som omhandlet i 
forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en 
modtager i en anden valuta end euro, 
omregner medlemsstaterne støttebeløbet 
udtrykt i euro til national valuta på basis af 
den sidste vekselkurs, som Den 
Europæiske Centralbank har fastsat inden 
den 1. september forud for det regnskabsår, 
i løbet af hvilket støtten er tildelt.

Or. en

Ændringsforslag 652
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne 
omregne støttebeløbet udtrykt i euro til 
national valuta på basis af som 
maksimum gennemsnittet af de 30 seneste 
valutakurser, som medlemsstatens 
nationalbank eller Den Europæiske 
Centralbank har fastsat inden den 1. 
oktober forud for det regnskabsår, i løbet 
af hvilket betalingen foretages.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres en større grad af fleksibilitet i forbindelse med anvendelsen af vekselkurser.
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Ændringsforslag 653
George Lyon, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne 
omregne støttebeløbet udtrykt i euro til 
national valuta på basis af som 
maksimum gennemsnittet af de fem 
seneste valutakurser, som medlemsstatens 
nationalbank eller Den Europæiske 
Centralbank har fastsat inden den 1. 
oktober forud for det regnskabsår, i løbet 
af hvilket betalingen foretages.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en større grad af fleksibilitet i forbindelse med 
anvendelsen af vekselkurser. Dermed får medlemsstaterne mulighed for at anvende et 
gennemsnit af vekselkurserne, hvilket reducerer den iboende risiko, som landbrugere er udsat 
for, når de er nødt til at anvende en enkelt vekselkurs, som er fastsat på en bestemt dag.

Ændringsforslag 654
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne 
omregne støttebeløbet udtrykt i euro til 
national valuta på basis af som 
maksimum gennemsnittet af de 30 seneste 
valutakurser, som Den Europæiske 
Centralbank har fastsat inden den 1. 
oktober forud for det regnskabsår, i løbet 
af hvilket betalingen foretages.

Or. en
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Ændringsforslag 655
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage 
foranstaltninger for at beskytte 
anvendelsen af Unionens lovgivning, hvis 
den kan blive skadet af usædvanlig 
monetær praksis. Disse foranstaltninger 
kan om nødvendigt afvige fra eksisterende 
regler.

udgår

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
112, stk. 3.
De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger meddeles straks Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Artikel 2 er irrelevant og utilstrækkelig.

Ændringsforslag 656
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastlægges en fælles ramme for 
overvågning og evaluering med henblik på 
at måle resultaterne af den fælles 
landbrugspolitik. Den skal omfatte alle 
instrumenter med tilknytning til 
overvågning og evaluering af 
foranstaltninger under den fælles 

1. Der fastlægges en fælles ramme for 
overvågning og evaluering, som imidlertid 
ikke må føre til indførelse af yderligere 
betalings-, overvågnings eller 
sanktionssystemer i forbindelse med 
indførelsen af en mere miljøvenlig fælles 
landbrugspolitik, med henblik på at måle 
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landbrugspolitik og især af de direkte 
betalinger, der er omhandlet i forordning
(EU) nr. DP/xxx, markedsforanstaltninger, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 
CMO/xxx, foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx, og 
anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, 
der er omhandlet i nærværende forordning.

resultaterne af den fælles landbrugspolitik. 
Den skal omfatte alle instrumenter med 
tilknytning til overvågning og evaluering af 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik og især af de direkte 
betalinger, der er omhandlet i forordning
(EU) nr. DP/xxx, markedsforanstaltninger, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 
CMO/xxx, foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx, og
anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, 
der er omhandlet i nærværende forordning.

Or. de

Ændringsforslag 657
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastlægges en fælles ramme for 
overvågning og evaluering med henblik på 
at måle resultaterne af den fælles 
landbrugspolitik. Den skal omfatte alle 
instrumenter med tilknytning til 
overvågning og evaluering af 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik og især af de direkte 
betalinger, der er omhandlet i forordning
(EU) nr. DP/xxx, markedsforanstaltninger, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 
CMO/xxx, foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx, og 
anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, 
der er omhandlet i nærværende forordning.

1. Der fastlægges en fælles ramme for 
overvågning og evaluering med henblik på 
at måle resultaterne af den fælles 
landbrugspolitik. Den skal omfatte alle 
instrumenter med tilknytning til 
overvågning og evaluering af 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik og især af de direkte 
betalinger, der er omhandlet i forordning
(EU) nr. DP/xxx, markedsforanstaltninger, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 
CMO/xxx, foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx, og 
anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, 
der er omhandlet i nærværende forordning.
I den forbindelse udnytter Kommissionen 
synergier og gør så vidt muligt brug af 
allerede tilgængelige data og datakilder.

Or. de
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Begrundelse

Overvågning og evaluering må ikke få den administrative byrde for medlemsstaterne og 
modtagerne til at stige yderligere. Derfor bør Kommissionen anvende allerede tilgængelige 
datakilder og opnå synergieffekter.

Ændringsforslag 658
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en effektiv måling af 
resultater tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende indhold og opbygning af 
disse rammer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en mere detaljeret redegørelse af, hvad den fælles overvågnings- og 
evalueringsramme skal omfatte, for at undgå byrdefulde administrative krav.

Ændringsforslag 659
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indvirkningen af de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik måles i forhold til 
følgende målsætninger:

2. Resultatet af de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik måles i forhold til 
følgende målsætninger:
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Or. de

Ændringsforslag 660
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) holdbar fødevareproduktion, med fokus 
på landbrugsindkomst, 
landbrugsproduktivitet og prisstabilitet

a) holdbar fødevareproduktion, med fokus 
på landbrugernes indkomst, prismarginer, 
kostpriser, landbrugsproduktivitet og 
prisstabilitet

Or. en

Begrundelse

Se Bové-betænkningen om "forsyningskæden for landbrugsbedrifters input: struktur og 
implikationer. 2011/2114" (INI), vedtaget af Europa-Parlamentet den 19/01/2012, samt Bové-
arbejdsdokumentet om "rimelig indkomster for landbrugere: en bedre fungerende 
fødevareforsyningskæde i Europa", PE439.275v01, af 25.2.201.

Ændringsforslag 661
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) bæredygtig 
fødevareproduktionskapacitet og 
langsigtet fødevaresikkerhed i 
udviklingslande; navnlig hvad angår de 
handelsmæssige konsekvenser af EU's 
prisstøtte til eksportører fra EU og 
fjernelse af hindringer for eksportører fra 
udviklingslande, såsom afgifter og 
handelshindringer, i overensstemmelse 
med princippet om sammenhæng i 
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udviklingspolitikken,

Or. en

Begrundelse

En fælles landbrugspolitik, som "ikke gør skade", for så vidt angår sammenhængen i 
udviklingspolitikken betyder en fælles landbrugspolitik, som ikke udgør en trussel for 
fødevareproduktionen og den langsigtede fødevaresikkerhed eller har negative indvirkninger 
på lokale og små producenter i udviklingslande. Handels-, landbrugs-, støtte- og 
udviklingspolitikker skal i denne forbindelse fremme synergier og ikke undergrave disse 
udviklingsmål.

Ændringsforslag 662
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Phil 
Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) ekstern indvirkning på retten til mad, 
herunder indvirkning på 
fødevareproduktionskapaciteten, på 
landmænds indtægt og eksistensgrundlag 
og på adgangen til jord i udviklingslande 
og i fattige lande, der har politikker, der 
tager sigte på at reducere deres 
afhængighed af importerede fødevarer,

Or. en

Ændringsforslag 663
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved Kommissionen tillægges beføjelser til at 
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gennemførelsesretsakter en række 
indikatorer for de målsætninger, der 
henvises til i første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 med 
henblik på at fastlægge en række 
indikatorer for de målsætninger, der 
henvises til i første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Or. de

Begrundelse

Dette er mere end blot en vedtagelse af rent teknisk art.

Ændringsforslag 664
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter en række 
indikatorer for de målsætninger, der 
henvises til i første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter en række 
indikatorer for de målsætninger, der 
henvises til i første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3. Indikatorerne er forbundet med 
politikkens struktur og målsætninger og 
gør det muligt at vurdere fremskridt, 
effektivitet og gennemslagskraft af 
politikken i forhold til målsætningerne.

Or. en

Ændringsforslag 665
Julie Girling

Forslag til forordning
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Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter en række 
indikatorer for de målsætninger, der 
henvises til i første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter en række 
indikatorer for de målsætninger, der 
henvises til i første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3. Indikatorerne er forbundet med 
politikkens struktur og målsætninger og 
gør det muligt at vurdere fremskridt, 
effektivitet og gennemslagskraft af 
politikken i forhold til målsætningerne.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en mere detaljeret redegørelse af, hvad den fælles overvågnings- og 
evalueringsramme skal omfatte, for at undgå byrdefulde administrative krav.

Ændringsforslag 666
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Overvågnings- og evalueringsrammen 
afspejler strukturen i den fælles 
landbrugspolitik på følgende måde:
a) For så vidt angår de direkte betalinger, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 
DP/xxx, de markedsforanstaltninger, der 
er omhandlet i forordning (EU) nr. 
CMO/xxx, og anvendelsen af 
krydsoverensstemmelsen, der er 
omhandlet i nærværende forordning, 
overvåger Kommissionen disse 
instrumenter på grundlag af rapportering 
fra medlemsstaterne i overensstemmelse 



AM\910034DA.doc 137/189 PE494.482v02-00

DA

med bestemmelserne i denne forordning.
Kommissionen fastlægger en flerårig 
evalueringsplan med periodiske 
evalueringer af specifikke instrumenter, 
som gennemføres under Kommissionens 
ansvar. Evalueringerne gennemføres 
rettidigt og af uafhængige 
evalueringseksperter.
b) Overvågningen og evalueringen af 
interventioner under politikken for 
udvikling af landdistrikterne gennemføres 
i overensstemmelse med artikel 74-86 i 
forordning (EU) nr. RD/xxx.
Kommissionen sikrer, at den kombinerede 
effekt af alle den fælles landbrugspolitiks 
politiske instrumenter, som der henvises 
til i stk. 1, måles og vurderes i forhold til 
de fælles mål, der er omtalt i stk. 2. 
Resultaterne af den fælles 
landbrugspolitik måles og vurderes på 
grundlag af fælles effektindikatorer, og de 
underliggende specifikke mål måles og 
vurderes på grundlag af 
resultatindikatorer. Kommissionen 
udarbejder rapporter om måling og 
evaluering af de samlede resultater af alle 
den fælles landbrugspolitiks instrumenter 
på grundlag af dokumentationen i 
evalueringerne af den fælles 
landbrugspolitik, herunder 
evalueringerne af programmerne til 
landdistriktsudvikling såvel som andre 
relevante informationskilder.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en mere detaljeret redegørelse af, hvad den fælles overvågnings- og 
evalueringsramme skal omfatte, for at undgå byrdefulde administrative krav.

Ændringsforslag 667
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at kunne overvåge og evaluere de 
pågældende foranstaltninger.

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at kunne overvåge og evaluere de 
pågældende foranstaltninger. Så vidt 
muligt bør disse oplysninger baseres på 
etablerede datakilder, f.eks. 
informationsnettet for landøkonomisk 
bogføring og Eurostat.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne og modtagerne har allerede indsamlet og indsendt en betydelig mængde
oplysninger. Det er derfor vigtigt, at rammen fremover baseres på etablerede datakilder og at 
nye krav til oplysningerne holdes på et minimum.

Ændringsforslag 668
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at kunne overvåge og evaluere de 
pågældende foranstaltninger.

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
at kunne overvåge og evaluere de 
pågældende foranstaltninger. Så vidt 
muligt bør disse oplysninger baseres på 
etablerede datakilder, f.eks. 
informationsnettet for landøkonomisk 
bogføring og Eurostat.

Or. en



AM\910034DA.doc 139/189 PE494.482v02-00

DA

Begrundelse

Der er brug for en mere detaljeret redegørelse af, hvad den fælles overvågnings- og 
evalueringsramme skal omfatte, for at undgå byrdefulde administrative krav.

Ændringsforslag 669
George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, under 
hensyntagen til behovet for at undgå 
unødige administrative byrder, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne og modtagerne har allerede indsamlet og indsendt en betydelig mængde 
oplysninger. Det er derfor vigtigt, at rammen fremover baseres på etablerede datakilder og at 
nye krav til oplysningerne holdes på et minimum.

Ændringsforslag 670
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, under 
hensyntagen til behovet for at undgå 
unødige administrative byrder, samt om 
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gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne og modtagerne har allerede indsamlet og indsendt en betydelig mængde 
oplysninger. Det er derfor vigtigt, at rammen fremover baseres på etablerede datakilder og at 
nye krav til oplysningerne holdes på et minimum.

Ændringsforslag 671
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter må ikke føre til 
nogen yderligere forøgelse af 
bureaukratiet for medlemsstaterne og 
modtagerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Or. de

Ændringsforslag 672
Julie Girling

Forslag til forordning
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Artikel 110 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen forelægger en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel for 
Europa-Parlamentet og Rådet hvert fjerde 
år. Den første rapport forelægges senest 
den 31. december 2017.

4. Kommissionen forelægger en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel for 
Europa-Parlamentet og Rådet hvert fjerde 
år. Den første rapport forelægges senest 
den 31. december 2017.

Kommissionen forelægger den første 
rapport om gennemførelsen af denne 
artikel, herunder de første resultater 
vedrørende den fælles landbrugspolitiks 
indvirkninger, for Europa-Parlamentet og 
Rådet senest den 31. december 2018. Den 
anden rapport, inklusive en vurdering af 
den fælles landbrugspolitiks 
indvirkninger, forelægges senest den 31. 
december 2021.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en mere detaljeret redegørelse af, hvad den fælles overvågnings- og 
evalueringsramme skal omfatte, for at undgå byrdefulde administrative krav.

Ændringsforslag 673
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Klager fra små producenter og berørte 
grupper i udviklingslandene, som har 
alvorlige problemer eller trues af alvorlige 
problemer, som direkte eller indirekte er 
forårsaget af den fælles landbrugspolitik, 
bør modtages af Europa-Parlamentets 
faste ordfører om sammenhæng i 
udviklingspolitikken og omtales i 
Kommissionens årlige rapport. Klageren 
bistås af en høringskonsulent fra DG for 
Landbrug for at sikre en retfærdig høring 
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af sagen. De berørte grupper og andre 
interesserede parter kan fremlægge 
beviser.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede høringskonsulenter i GD for Konkurrence og GD for Handel. Der er 
behov for at sikre en højere grad af proceduremæssige bidrag fra EU's landbrugspolitik og 
eksportører til overholdelsen af menneskerettighederne og forpligtelserne til udviklingsvenlig 
politikkohærens. Derfor stilles der forslag om en høringskonsulent i DG for Landbrug.

Ændringsforslag 674
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110a
Vurdering af konsekvenserne for 

udviklingslandene
1. I henhold til artikel 208 i TEUF skal 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning 
på fødevareproduktionskapaciteten og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene være genstand for 
regelmæssige og uafhængige vurderinger, 
hvor der lægges særlig vægt på 
indvirkningen på lokale og små 
producenter. Vurderingen skal ligeledes 
bygge på dokumentation fremsendt af 
regeringerne, landbrugsorganisationerne, 
civilsamfundsorganisationerne og andre 
interessenter i udviklingslande, som er 
EU's handelspartnere.
2. Kommissionen skal ved hjælp af 
delegerede retsakter definere 
anvendelsesområdet og proceduren for 
konsekvensanalysen, idet der tages højde 
for relevante internationale initiativer, 
navnlig fra FN's særlige rapportør om 
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retten til mad, FAO og Komitéen for 
Fødevaresikkerhed.
3. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport om 
resultaterne af vurderingen, den 
modtagne dokumentation og EU's 
politiske reaktion.

Or. en

Begrundelse

TEUF-traktatens artikel 208. FAO og Komitéen for Fødevaresikkerhed er strengt taget to 
forskellige enheder, og der bør derfor henvises til dem begge.

Ændringsforslag 675
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 110 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110a
Vurdering af konsekvenserne for 

udviklingslandene
1. I henhold til artikel 208 i TEUF skal 
den fælles landbrugspolitiks indvirkning 
på fødevareproduktionskapaciteten og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene være genstand for 
regelmæssige og uafhængige vurderinger, 
hvor der lægges særlig vægt på 
indvirkningen på lokale og små 
producenter. Vurderingen skal ligeledes 
bygge på dokumentation fremsendt af 
regeringerne, landbrugsorganisationerne, 
civilsamfundsorganisationerne og andre 
interessenter i udviklingslande, som er 
EU's handelspartnere.
2. Kommissionen skal ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter definere 
anvendelsesområdet og proceduren for 
konsekvensanalysen, idet der tages højde 
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for relevante internationale initiativer, 
navnlig fra FN's særlige rapportør om 
retten til mad og FAO's Komité for 
Fødevaresikkerhed. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til undersøgelsesproceduren i 
artikel 112, stk. 3.
3. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en årlig rapport om 
resultaterne af vurderingen, den 
modtagne dokumentation og EU's 
politiske reaktion.

Or. en

Ændringsforslag 676
Julie Girling, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 110 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110a
Kapitel IV Regionalisering

Medlemsstaterne kan gennemføre den 
fælles landbrugspolitiks bestemmelser på 
regionalt plan, hvor det er relevant og i 
overensstemmelse med deres 
forfatningsmæssige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 677
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Artikel 110 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110b
Klager fra små producenter og berørte 
grupper i udviklingslandene, som har 
alvorlige problemer eller trues af alvorlige 
problemer, som direkte eller indirekte er 
forårsaget af den fælles landbrugspolitik, 
bør modtages af Europa-Parlamentets 
faste ordfører om sammenhæng i 
udviklingspolitikken og omtales i 
Kommissionens årlige rapport. Klageren 
bistås af en høringskonsulent fra DG for 
Landbrug for at sikre en retfærdig høring 
af sagen. De berørte grupper og andre 
interesserede parter kan fremlægge 
beviser.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for at sikre en højere grad af proceduremæssige bidrag fra EU's 
landbrugspolitik og eksportører til overholdelsen af menneskerettighederne og forpligtelserne 
til udviklingsvenlig politikkohærens. Høringskonsulenter, som er tjenestemænd i 
Kommissionen, der modtager oplysninger om overtrædelser af bestemmelserne, findes 
allerede i GD for Konkurrence og GD for Handel. Derfor stilles der forslag om en 
høringskonsulent i DG for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter.

Ændringsforslag 678
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110c
Der skal ved indgåelse af handelsaftaler 
generelt indføres sociale 
beskyttelsesklausuler i tilfælde af en 
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negativ indvirkning af den fælles 
landbrugspolitik på den langsigtede 
fødevaresikkerhed og alvorlige problemer, 
som den måtte forårsage for små 
producenter. Berørte grupper og lande 
bør have adgang til sociale 
beskyttelsesklausuler i tilfælde af en 
negativ indvirkning af den fælles 
landbrugspolitik. En social 
beskyttelsesklausul kan baseres på artikel
25, stk. 2 b), i den økonomiske 
partnerskabsaftale med Cariforum-
landene, hvori det anføres, at der kan 
træffes en beskyttelsesforanstaltning, når 
et produkt: indføres i den anden parts 
område i så store mængder og på sådanne 
vilkår, at det forvolder eller truer med at 
forvolde forstyrrelser i en sektor af 
økonomien, især når disse forstyrrelser 
skaber store sociale problemer.

Or. en

Begrundelse

Social beskyttelsesklausul: på grundlag af artikel 25, stk. 2 b), i den økonomiske 
partnerskabsaftale med Cariforumlandene.

Ændringsforslag 679
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i denne forordning omhandlede 
delegation af beføjelser, tillægges 
Kommissionen på ubestemt tid fra datoen
for denne forordnings ikrafttræden.

2. Den i denne forordning omhandlede 
delegation af beføjelser, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år at 
regne fra…*.
_____________
*Datoen for denne forordnings 
ikrafttræden
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Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog (A7-0209/2011 af 25. maj 2011) i forbindelse med tilnærmelse til 
Lissabontraktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 680
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i denne forordning omhandlede 
delegation af beføjelser, tillægges 
Kommissionen på ubestemt tid fra datoen 
for denne forordnings ikrafttræden.

2. Den i denne forordning omhandlede 
delegation af beføjelser, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Parlamentet skal aktivt bekræfte delegationen af beføjelser til Kommissionen og skal ikke i 
tvivlstilfælde være nødt til at kæmpe i eget hus for at tilbageerobre sine lovgivningsmæssige 
beføjelser.

Ændringsforslag 681
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger rapport om de 
delegerede beføjelser senest ni måneder 
inden udløbet af perioden på fem år.
Delegationen af beføjelser forlænges med 
samme periode, hvis Europa-Parlamentet 
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og Rådet godkender denne forlængelse 
senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode. Europa-Parlamentet træffer 
afgørelse herom med et flertal af 
medlemmernes stemmer, og Rådet med 
kvalificeret flertal.

Or. de

Begrundelse

Parlamentet skal aktivt bekræfte delegationen af beføjelser til Kommissionen og skal ikke i 
tvivlstilfælde være nødt til at kæmpe i eget hus for at tilbageerobre sine lovgivningsmæssige 
beføjelser.

Ændringsforslag 682
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende i perioder 
af en tilsvarende længde, medmindre 
Europa-Parlament eller Rådet modsætter 
sig en sådan forlængelse senest tre 
måneder inden udløbet af hver periode.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog (A7-0209/2011 af 25. maj 2011) i forbindelse med tilnærmelse til 
Lissabontraktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 683
Hans-Peter Mayer
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Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger rapport om de 
delegerede beføjelser senest ni måneder 
inden udløbet af perioden på fem år.
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende med samme periode, medmindre 
Europa-Parlament eller Rådet ophæver 
forlængelsen senest tre måneder inden 
udløbet af den pågældende periode.

Or. de

Ændringsforslag 684
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Bilag I – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsomfang for 
bedriftsrådgivningssystemet inden for 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, 
vandbeskyttelse, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme og innovation, som 
fastlagt i artikel 12, stk. 2, litra c)

Omfang for bedriftsrådgivningssystemet, 
som omfatter foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne, og som 
derfor rækker ud over 
krydsoverensstemmelse og grønnere 
foranstaltninger, som fastlagt i artikel 12, 
stk. 3, litra c)

Or. en

Ændringsforslag 685
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Oplysninger om forudsigelige – Oplysninger om de nuværende og 
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indvirkninger af klimaændringer i de 
relevante regioner, af 
drivhusgasemissioner fra relevante 
landbrugsmetoder og om 
landbrugssektorens bidrag til afbødning 
gennem bedre landbrugs- og 
skovlandbrugsmetoder og gennem 
udvikling af projekter om vedvarende 
energi på bedriften og forbedring af 
energieffektivitet på bedriften.

forventede fremtidige indvirkninger af 
klimaændringer, af drivhusgasemissioner 
fra relevante landbrugsmetoder og om 
landbrugssektorens bidrag til afbødning 
gennem bedre landbrugs- og 
skovlandbrugsmetoder og gennem 
udvikling af projekter om vedvarende 
energi baseret på sol, vind og affald på
bedriften og metoder til forbedring af
energiselvforsyning og opnåelse af
energieffektivitet på bedriften, som f.eks. 
udviklingsplaner for energieffektivitet.

Or. en

Begrundelse

Klimaændringerne påvirker allerede visse landbrugsjorde, ligesom der er bred videnskabelig 
konsensus om, at de sandsynligvis vil komme til at påvirke alle regioner.

Ændringsforslag 686
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om, hvordan landbrugere 
kan optimere deres investeringer i 
klimasikring af deres landbrugssystemer, 
og hvilke EU-midler de kan bruge til dette 
formål; Det omfatter navnlig oplysninger 
om tilpasning af landbrugsjord til 
klimatiske udsving og langsigtede 
forandringer samt oplysninger om, 
hvordan der træffes konkrete 
agronomiske foranstaltninger til styrkelse 
af landbrugssystemers 
modstandsdygtighed over for 
oversvømmelse og tørke og til forbedring 
og optimering af jordens kulstofindhold.

Or. en
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Begrundelse

Dette vil hjælpe landbrugerne med at optimere deres investeringer i klimasikring af deres 
landbrugssystemer og oplyse dem om, hvilke EU-midler de kan bruge til dette formål.

Ændringsforslag 687
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 1 – led 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om optimering af 
produktionen og nedbringelse af 
produktionsomkostningerne gennem 
fremme af græsningssystemer til 
drøvtyggere frem for anvendelse af 
importeret soja, herunder oplysninger om 
optimering af potentialet i midlertidige 
græsarealer indeholdende en kombination 
af græs og bælgplanter mv.

Or. en

Ændringsforslag 688
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 2 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om den positive 
sammenhæng mellem biodiversitet og 
agro-økosystemers modstandsdygtighed, 
om risikospredning samt om forbindelsen 
mellem monokulturer og risikoen for 
fejlslagen høst/skader fra skadedyr og 
ekstreme vejrforhold

Or. en
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Ændringsforslag 689
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 2 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om, hvordan spredningen 
af invasive fremmede arter forhindres 
mest effektivt, og hvilken betydning dette 
har for økosystemernes funktion og 
modstandsdygtighed over for 
klimaændringer, herunder oplysninger 
om adgang til finansiering til 
udryddelsesprogrammer, såfremt 
udryddelsen medfører yderligere 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 690
Britta Reimers

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 2 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Retningslinjer til fremme af intelligent 
samspil mellem selvstændige 
landbrugsområder med henblik på at 
forbedre beskyttelsen af biodiversiteten og 
en mere effektiv udnyttelse af input fra 
landbruget i overensstemmelse 
principperne i den integrerede 
afgrødestyring, som er fastlagt i SUD.

Or. en

Begrundelse

Intelligent cooperation between independent nearby farming areas is one of the elements 
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which substantially contributes to a better protection of biodiversity through a better use of 
natural resources. Guidelines targeted to foster this kind of cooperation between them should 
be developed will ensure that farmers are provided with information and guidelines (to be 
developed by Member States) on how to foster interaction between their farms and reduce the 
impact on the environment and biodiversity from their activities. In particular, the 
Sustainable Use Directive and Integrated Pest Management provide an excellent framework 
for this interaction.

Ændringsforslag 691
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vand Beskyttelse af vand og en effektiv 
genanvendelse af næringsstoffer

Or. en

Ændringsforslag 692
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Korrekt anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler som fastlagt i 
artikel 55 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 
navnlig overholdelsen af de generelle 
principper om integreret bekæmpelse af 
skadegørere som omhandlet i artikel 14 i 
direktiv 2009/128/EF om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

– Korrekt anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler som fastlagt i 
artikel 55 i forordning (EF) nr. 1107/2009, 
navnlig overholdelsen af de generelle 
principper om integreret bekæmpelse af 
skadegørere som omhandlet i artikel 14 i 
direktiv 2009/128/EF om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider. Dette omfatter 
navnlig rådgivning om integreret 
skadedyrsbekæmpelse og brug af 
ikkekemiske alternativer til pesticider, 
herunder anvendelse af biologiske 
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kontrolforanstaltninger som middel til at 
mindske eller undgå gift og virkninger af
gift såsom anvendelse af naturlige fjender 
og naturlige gødningsmidler, samt om 
sikkerhed på arbejdspladsen.

Or. en

Ændringsforslag 693
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 3 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om, hvilke fordele lukkede 
kredsløbssystemer og en effektiv 
genanvendelse af næringsstoffer på selve 
bedriften har for 
produktionsomkostningerne og for 
nedbringelsen af de offentlige eksterne 
omkostninger, samt oplysninger om 
planer for håndtering af næringsstoffer

Or. en

Ændringsforslag 694
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 3 – led 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om bæredygtige 
vandingsanlæg med lav volumen og 
optimering af regnvandssystemer med 
henblik på at fremme en effektiv 
vandanvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 695
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 3 – led 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om nedbringelse af 
vandforbruget i landbruget, herunder 
afgrødevalg, forbedring af humusjords 
vandbinding og mindskelse af behovet for 
kunstvanding.

Or. en

Ændringsforslag 696
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 4 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anmeldelse af dyre- og plantesygdomme: Dyre- og plantesygdomme:

Or. en

Begrundelse

Rådgivning om sygdomme bør som minimum vedrøre årsagerne til sygdom og ikke kun 
omfatte en indberetningspligt.

Ændringsforslag 697
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag I – stk. 1 – afsnit 4 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Ændringsforslag 698
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opretholdelse af en sund og frugtbar 
jord:
- Oplysninger om forøgelse af jordens 
biota og forbedring af krummestrukturen 
via enkle agronomiske metoder, såsom 
omdrift og gødskning, og indvirkningerne 
på den langsigtede frugtbarhed, 
produktionskapacitet og dræning;
overdreven afhængighed af kunstgødning 
og konsekvenserne for jordens 
sundhedstilstand, vandforurening og 
bedriftens produktionsomkostninger;
nedbringelse af skadedyrsudvikling og -
udbrud via omdrift.

Or. en

Ændringsforslag 699
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag I – stk. 1 – afsnit 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Innovation: Innovation (parallelt med alle ovenfor 
nævnte temaer):

Or. en

Ændringsforslag 700
Britta Reimers

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Oplysninger om tiltag rettet mod 
innovation.

– Oplysninger om målene for de 
europæiske innovationspartnerskaber for 
landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed, som anført i artikel 61 i 
forordning (EU) RD.

Or. en

Begrundelse

Arbejdet og aktiviteten i EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed kan ikke 
adskilles fra bedriftsrådgivningssystemet. Deres indbyrdes afhængighed og forbindelser bør 
videreudvikles med henblik på at maksimere deres nytte og anvendelsesområde. Ved at oplyse 
om målene for det europæiske innovationspartnerskab og om de eksisterende operationelle 
grupper og deres opgaver inden for minimumsomfanget for bedriftsrådgivningssystemet 
kunne man sikre, at landbrugerne fik kendskab til de igangværende aktiviteter, og desuden 
fremme yderligere synergier mellem de to instrumenter.

Ændringsforslag 701
Britta Reimers

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 5 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om de eksisterende 



PE494.482v02-00 158/189 AM\910034DA.doc

DA

operationelle grupper, der er nedsat i 
henhold til artikel 62 i forordning (EU) 
RD, og deres opgaver samt fremme af 
udvekslingen og samarbejdet med dem, 
når det skønnes hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Arbejdet og aktiviteten i EIP for landbrugets produktivitet og bæredygtighed kan ikke 
adskilles fra bedriftsrådgivningssystemet. Deres indbyrdes afhængighed og forbindelser bør 
videreudvikles med henblik på at maksimere deres nytte og anvendelsesområde. Ved at oplyse 
om målene for det europæiske innovationspartnerskab og om de eksisterende operationelle 
grupper og deres opgaver inden for minimumsomfanget for bedriftsrådgivningssystemet 
kunne man sikre, at landbrugerne fik kendskab til de igangværende aktiviteter, og desuden 
fremme yderligere synergier mellem de to instrumenter.

Ændringsforslag 702
Britta Reimers

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – afsnit 5 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Oplysninger om de 
udviklingsprogrammer for 
landdistrikterne, som sigter mod at 
opfylde prioriteterne vedrørende 
vidensoverførsel og innovation inden for 
landbruget, som anført i artikel 5, stk. 1, i 
forordning (EU) RD.

Or. en

Begrundelse

Når landbrugerne oplyses om de eksisterende udviklingsprogrammer for landdistrikterne, 
som sigter mod at opfylde prioriteterne vedrørende vidensoverførsel og innovation inden for 
landbruget, kan de inddrages i programmerne, hvilket vil fremskynde overgangen til et mere 
innovativt, produktivt og konkurrencedygtigt landbrug.
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Ændringsforslag 703
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udveksling af bedste praksis, uddannelse 
og kapacitetsopbygning (parallelt med alle 
ovenfor nævnte temaer)

Or. en

Ændringsforslag 704
Brian Simpson

Forslag til forordning
Bilag II – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 1, Artikel 3, stk. 2, litra b), 
Artikel 4, stk. 1, 2 og 4, Artikel 5, litra a), 
b), d)
(Dette ændringsforslag vedrører SMR2 
"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 
26.1.2010, s. 7)")

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende for beskyttelsen af markfugle, at artikel 5, litra a), b) og d), i fugledirektivet 
vedrørende forsætligt drab eller indfangelse af vilde fugle, beskadigelse af æg og reder og 
forstyrrelse af fugle genindsættes i SMR-kravene.

Ændringsforslag 705
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag II – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SMR: Lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav

SMR: Lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav

GAEC: Standarder for god landbrugs- og 
miljømæssig stand for jord

GAEC: Standarder for god landbrugs- og 
miljømæssig stand for landbrugssystemer

Or. en

Ændringsforslag 706
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II – titel på Hovedgenstand "Vand"

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vand Vandbeskyttelse og effektiv genanvendelse 
af næringsstoffer

Or. en

Ændringsforslag 707
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 og 5 Overholdelse af handlingsprogrammet og 
reglerne for godt landmandskab, som 
fastsættes af medlemsstaterne i henhold til
artikel 4 og 5, for bedrifter i områder, der 
er sårbare over for nitratforurening

Or. es
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Ændringsforslag 708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 og 5 Overholdelse af handlingsprogrammet og 
reglerne for godt landmandskab i sårbare 
områder

Or. es

Begrundelse

Frem for en henvisning til artikler fra direktiver vedrørende medlemsstaternes generelle 
forpligtelser, bør der være en henvisning til de specifikke krav, som støttemodtagere skal 
overholde.

Ændringsforslag 709
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger

Or. en

Begrundelse

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must 
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).
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Ændringsforslag 710
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 a (ny) – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9, artikel 11, stk. 3, litra e), artikel 
11, stk. 3, litra g), artikel 11, stk. 3, litra 
h), artikel 11, stk. 3, litra i), artikel 11, stk. 
3, litra j)

Or. en

Begrundelse

The legal baseline of the WFD should be included as SMR under Annex II. The deadline for 
Member States to make their WFD programmes operational is December 2012 (Art. 11 of 
Dir. 2000/60/EC). Therefore, there is no need for delegated acts, as the requirement will 
already exist by the entry into force of the new CAP. Within the WFD, clear reference should 
be made to the detailed rules of application, as outlined in Art. 11(3). Moreover, water 
pricing in agriculture is essential for allocating water resources more efficiently and must
therefore be implemented throughout the EU (Art 9 of the WFD- due in 2010).

Ændringsforslag 711
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 712
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 a (ny) – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9, artikel 11, stk. 3, litra e), artikel 
11, stk. 3, litra g), artikel 11, stk. 3, litra 
h), artikel 11, stk. 3, litra i), artikel 11, stk. 
3, litra j)

Or. en

Ændringsforslag 713
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 714
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Vand" – SMR 1 a (ny) – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9, artikel 11, stk. 3, litra e), g-j)

Or. en
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Ændringsforslag 715
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Vand" – GAEC 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af grundvand mod 
forurening; forbud mod direkte 
udtømning i grundvand og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
indirekte forurening af grundvang 
gennem udtømning på jorden og 
infiltrering gennem jordbunden af farlige 
stoffer som anført i bilaget til direktiv 
80/68/EØF

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 716
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Vand" – GAEC 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af grundvand mod 
forurening; forbud mod direkte 
udtømning i grundvand og 
foranstaltninger til forebyggelse af 
indirekte forurening af grundvang 
gennem udtømning på jorden og 
infiltrering gennem jordbunden af farlige 
stoffer som anført i bilaget til direktiv 
80/68/EØF

Korrekt anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler; kun anvendelse 
af autoriserede midler, i de anbefalede 
mængder og i overensstemmelse med 
angivelserne på etiketten. Føring af en 
protokol over navnet på det anvendte 
produkt, dets formulering, datoen for dets 
anvendelse og parcellen, hvor det blev 
anvendt, personen, som har anvendt det, 
og niveauet af denne persons 
kvalifikationer, den anvendte mængde og 
anvendelsesmetoden

Or. es
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Begrundelse

De relevante krydsoverensstemmelseskrav medtager direktiv 2000/60/EF, så snart 
medlemsstaterne gennemfører det i deres nationale lovgivning. Dette krav bør derfor slettes 
og erstattes af det, som er præventivt og kan verificeres.

Ændringsforslag 717
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Vand" – GAEC 3 a – (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Maksimal belægningsgrad for 
landbrugsområdets absorptionskapacitet

Or. en

Ændringsforslag 718
Albert Deß

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsjorddække udgår

Or. de

Ændringsforslag 719
Diane Dodds

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsjorddække udgår



PE494.482v02-00 166/189 AM\910034DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 720
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsjorddække På skråninger, hvor der dyrkes træagtige 
afgrøder, vedligeholdelse af jorddække 
med græsbevoksning (vild eller sået), 
undtagen hvor dette kan konkurrere med 
afgrøderne om næringsstoffer

Or. es

Begrundelse

Kommissionens formulering er meget generel og kan føre til problemer ved anvendelsen af 
lovgivningen.

Ændringsforslag 721
Albert Deß

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsarealforvaltning, der afspejler 
lokalitetsbestemt stand, for at begrænse 
erosion 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 722
Diane Dodds

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumsarealforvaltning, der afspejler 
lokalitetsbestemt stand, for at begrænse 
erosion 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 723
Diane Dodds

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevaring af jordens indhold af organiske 
stoffer, herunder forbud mod afbrænding 
af stubmarker

udgår

Or. en

Ændringsforslag 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevaring af jordens indhold af organiske 
stoffer, herunder forbud mod afbrænding 
af stubmarker

Forbud mod afbrænding af stubmarker, 
undtagen for beskæringsrester og af 
plantesundhedsårsager

Or. es

Begrundelse

Dette er en af de mest skadelige praksisser.
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Ændringsforslag 725
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevaring af jordens indhold af organiske 
stoffer, herunder forbud mod afbrænding af 
stubmarker

Bevaring af jordens indhold af organiske 
stoffer ved hjælp af passende 
foranstaltninger, herunder forbud mod 
afbrænding af stubmarker

Or. en

Ændringsforslag 726
Albert Deß

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning

udgår

Or. de

Ændringsforslag 727
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 728
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Nils Torvalds, Hannu Takkula, Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning

udgår

Or. en

Begrundelse

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig jordbund, herunder forbud mod første pløjning er 
meget diskriminerende for nogle medlemsstater. Andelen af kulstofrig jordbund er meget 
højere i nogle medlemsstater end i andre medlemsstater. Sådanne foranstaltninger bør ikke 
indføres på individuelt bedriftsniveau. Der kan være mange tilfælde, hvor et forbud mod 
første pløjning kan forhindre den nødvendige strukturelle udvikling af den individuelle 
bedrift.

Ændringsforslag 729
Diane Dodds

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 730
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning og konvertering

Or. en

Begrundelse

En mere logisk formulering, hvis målet er at forhindre udledning af kulstof via pløjning: Hvis 
en tørvejord eller et vådområde med stort indhold af kulstof blev pløjet for mange år siden, 
ville det ikke falde ind under reglen, men der ville stadig være betydelig udledning af kulstof 
og mineralisering.

Ændringsforslag 731
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning1

Beskyttelse af vådområder, tørveområder
og hedeområder, herunder forbud mod 
første pløjning2

____________________ ____________________
1 Pløjning af vådområder og
kulstofrig jord, som er blevet defineret 
senest i 2011 som agerland i 
overensstemmelse med artikel 2, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1120/2009, og som er i 
overensstemmelse med definitionen på 
agerland som fastlagt i artikel 4, litra f), i 
forordning (EU) nr. DP/xxx, betragtes ikke 
som første pløjning.

1 Pløjning af vådområder, 
tørveområder og hedeområder, som er 
blevet defineret senest i 2011 som agerland 
i overensstemmelse med artikel 2, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1120/2009, og som er i 
overensstemmelse med definitionen på 
agerland som fastlagt i artikel 4, litra f), i 
forordning (EU) nr. DP/xxx, betragtes ikke 
som første pløjning.

Or. es
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Ændringsforslag 732
Diane Dodds

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning1

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig 
jordbund, herunder forbud mod første 
pløjning2

____________________ ____________________
1 Pløjning af vådområder og 
kulstofrig jord, som er blevet defineret 
senest i 2011 som agerland i 
overensstemmelse med artikel 2, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1120/2009, og som er 
i overensstemmelse med definitionen på 
agerland som fastlagt i artikel 4, litra f), i 
forordning (EU) nr. DP/xxx, betragtes 
ikke som første pløjning.

1 Pløjning af græsarealer, der straks 
tilsåes igen som græs, betragtes ikke som 
første pløjning.

Or. en

Ændringsforslag 733
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk. 1,
litra a)Artikel 2, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk. 1, Artikel 3, stk. 2, litra b), 
Artikel 4, stk. 1, 2 og 4, artikel 5, litra a), 
b) og d)

Or. en

Begrundelse

Artikler fra fugledirektivet er blevet fjernet fra SMR-kravene. De relaterer sig til forsætligt at 
dræbe eller indfange vilde fugle, beskadige æg og reder og forstyrre fugle. Vi ønsker, at disse 
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artikler kommer tilbage i SMR, da der er klar dokumentation for, at forsætligt drab af fugle, 
især rovfugle og sangfugle, er et vedvarende problem på landbrugsarealer og med 
støttemodtagere under den fælles landbrugsordning. Truslen om sanktioner i forbindelse med 
CAP-betalinger er en meget nyttig afskrækkende foranstaltning.

Ændringsforslag 734
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashwort

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk. 1,
litra a)Artikel 2, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk. 1, Artikel 3, stk. 2, litra b), 
Artikel 4, stk. 1, 2 og 4, Artikel 5, litra a), 
b), d)

Or. en

Ændringsforslag 735
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk. 1,
litra a)Artikel 2, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk. 1, Artikel 3, stk. 2, litra b), 
Artikel 4, stk. 1, 2 og 4, Artikel 5, litra a), 
b), d)

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikler, der har været fjernet fra listen over dem, som kan finde anvendelse 
på SMR-kravene (artikel 5, litra a), b), d), i fugledirektivet 2009/147/EF), vedrørende 
forsætligt drab eller indfangelse af vilde fugle, beskadigelse af æg og reder og forstyrrelse af 
fugle.

Ændringsforslag 736
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi
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Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk. 1,
litra a)Artikel 2, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk. 1, Artikel 3, stk. 2, litra b), 
Artikel 4, stk. 1, 2 og 4, Artikel 5, litra a), 
b), d)

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har fjernet artikel 5, litra a), b) og d), i fugledirektivet 2009/147/EF fra de 
aktuelle SMR-krav. De relaterer sig til forsætligt at dræbe eller indfange vilde fugle, 
beskadige æg og reder og forstyrre fugle. Der er klar dokumentation for, at forsætligt drab af 
fugle, især rovfugle og sangfugle, er et vedvarende problem på landbrugsarealer og med 
støttemodtagere under den fælles landbrugsordning. Derfor er tilføjelsen til GAEC, så der 
bliver et forbud mod hække- og træklipning i fuglenes yngletid, ikke nok til at begrunde 
fjernelsen af artiklerne i fugledirektivet.

Ændringsforslag 737
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk. 1, 
litra a)Artikel 2, stk. 4, litra b)

Overholdelse af foranstaltningerne, der er 
fastsat af medlemsstaterne for SBPA-
områder under artikel 4, stk. 4

Or. es

Ændringsforslag 738
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk. 1, 
litra a)Artikel 2, stk. 4, litra b)

Overholdelse af restriktioner for 
landbrugsaktivitet på områder, der er 
vigtige for vilde fugle, og af forpligtelser, 
der er gældende i særlige 
fuglebeskyttelsesområder

Or. es

Begrundelse

Frem for en henvisning til artikler fra direktiver vedrørende medlemsstaternes generelle 
forpligtelser, bør der være en henvisning til de specifikke krav, som støttemodtagere skal 
overholde.

Ændringsforslag 739
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2 Artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 3, 4, 
artikel 13, stk. 1, litra a)

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikler, der er fjernet fra listen over dem, som kan finde anvendelse på 
SMR-kravene (artikel 6, stk. 3-4, og artikel 13, stk. 1, litra a), i habitatdirektivet 92/43/EØF), 
vedrørende virkningerne af planlægningsafgørelser og andre projekter, der med 
sandsynlighed vil få en stor indvirkning på Natura 2000-lokaliteter, afhjælpning af skader på 
lokaliteten, hvis arbejdet iværksættes, og forsætlig ødelæggelse af beskyttede arter af vilde 
planter.

Ændringsforslag 740
Nessa Childers, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Jutta Haug, Satu Hassi

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2 Artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 6, stk. 3, 4, 
artikel 13, stk. 1, litra a)

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har fjernet artikel 6, stk. 3, 4, og artikel 13, stk. 1, litra a), i habitatdirektivet 
92/43/EØF fra den aktuelle SMR. De vedrører kravet til nationale myndigheder om at 
vurdere planer og projekter, der med sandsynlighed vil få en stor indvirkning på Natura 
2000-lokaliteter, og afhjælpe skader på lokaliteten, hvis projektet udføres. Der er ingen grund 
til at fjerne disse artikler fra SMR.

Ændringsforslag 741
Andrea Zanoni

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2 Artikel 6, stk. 1, 2, 3 og 4, artikel 13, stk. 
1, litra a)

Or. en

Begrundelse

Artikler fra habitatdirektivet er blevet fjernet fra SMR-kravene. De vedrører kravet til 
nationale myndigheder om at vurdere planer og projekter, der med sandsynlighed vil få en 
stor indvirkning på Natura 2000-lokaliteter, og afhjælpe skader på lokaliteten, hvis arbejdet 
iværksættes, og forsætlig ødelæggelse af beskyttede arter af vilde planter. Vi ønsker disse 
artikler tilbage i SMR.

Ændringsforslag 742
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2 Artikel 6, stk. 1 og 2, artikel 13, stk. 1, 
litra a)

Or. en

Ændringsforslag 743
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2 Overholdelse af de obligatoriske 
foranstaltninger, der er fastsat af 
medlemsstaterne for bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter i 
henhold til artikel 6, stk. 1 og 2.

Or. es

Ændringsforslag 744
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2 Overholdelse af forvaltningsplanerne, der 
er fastsat for særlige bevaringsområder

Or. es

Begrundelse

Frem for en henvisning til artikler fra direktiver vedrørende medlemsstaternes generelle 
forpligtelser, bør der være en henvisning til de specifikke krav, som støttemodtagere skal 
overholde.
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Ændringsforslag 745
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Relevante foranstaltninger i medfør af 
direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 
om en ramme for Fællesskabets indsats 
for en bæredygtig anvendelse af pesticider

Or. en

Ændringsforslag 746
Albert Deß

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller 
enkeltstående og markbræmmer og 
terrasser, og herunder forbud mod 
klipning af hække og træer i yngletid samt 
mulige foranstaltninger til at undgå 
invasive arter og skadegørere 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 747
Michel Dantin

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller 
enkeltstående og markbræmmer og 
terrasser, og herunder forbud mod 
klipning af hække og træer i yngletid samt 
mulige foranstaltninger til at undgå 
invasive arter og skadegørere 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 748
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid samt mulige foranstaltninger til at 
undgå invasive arter og skadegørere

Opretholdelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt naturlige og delvis naturlige 
levesteder, hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid; Bevarelse af alle delvis naturlige 
levesteder1 på landbrugsjord, herunder 
delvis naturlig græsgange, skovområder, 
krat og vådområder. Landmænd må ikke 
foretage ny dræning, pløjning, rydning, 
nivellering, nytilsåning eller dyrkning på 
uopdyrket jord eller delvis naturlige 
levesteder uden forudgående godkendelse 
fra de relevante myndigheder; bevarelse 
af permanente afgrøder i god vegetativ 
tilstand; og passende foranstaltninger til at 
undgå invasive arter og skadegørere;
____________________

1 Delvis naturlige levesteder består af 
vegetation, der styres via græsning 
og/eller klipning, men som ikke pløjes, 
tilsåes, gødes kunstigt eller behandles med 
biocider.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag henviser først til naturlige og delvis naturlige levesteder, der kan være 
landskabstræk, og dernæst til delvis naturlige levesteder, der ikke er omfattet som sådan.
Delvis naturlige levesteder kan enten bruges direkte landbrugsmæssigt 
(græsning/græsslåning) eller indirekte, dvs. have landbrugsøkologisk værdi som 
fødevareressourcer/refugie for bestøvere/naturlige fjender for skadedyr osv.

Ændringsforslag 749
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning



PE494.482v02-00 180/189 AM\910034DA.doc

DA

Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid samt mulige foranstaltninger til at 
undgå invasive arter og skadegørere 

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid og træffe alle rimelige
foranstaltninger for at undgå indtrængning 
af uønsket vegetation såsom invasive arter
på landbrugsjord

Or. en

Ændringsforslag 750
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og 
herunder forbud mod klipning af hække 
og træer i yngletid samt mulige 
foranstaltninger til at undgå invasive arter 
og skadegørere

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, samt mulige 
foranstaltninger til at undgå invasive arter 
og skadegørere

Or. es

Begrundelse

På grundlag af forslaget i dette dokument er disse generelle fuglebeskyttelsesforanstaltninger 
allerede inkluderet i RGL2.

Ændringsforslag 751
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid samt mulige foranstaltninger til at 
undgå invasive arter og skadegørere

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid samt passende foranstaltninger til 
at undgå invasive arter og skadegørere

Or. en

Begrundelse

Aggressive dominerende invasive arter mindsker biodiversiteten drastisk og reducerer 
landbrugsøkosystemers/seminaturlige økosystemers modstandsdygtighed over for 
oversvømmelser, tørke og skadedyrsangreb, der kun vil stige med klimaændringer. Der bør 
mindst være et krav om at rapportere og iværksætte basisforanstaltninger. En fuldstændig 
fjernelse af kravet er ikke svaret: Der kan spares offentlige midler ved en hurtig indsats på et 
tidligere tidspunkt – jo længere et angreb ignoreres, jo dyrere og mere besværligt bliver det 
at udrydde.

Ændringsforslag 752
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8 
a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Minimumvedligeholdelse af 
landbrugsjord for at sikre, at 
landbrugsjorden bevares i en tilstand, der 
forhindrer nedbrydelse af landskabet og 
biodiversiteten. Standarderne skal omfatte 
belægningsgrader for husdyr og/eller 
egnede græsnings-
/græsslåningsordninger og bevarelse af 
permanente afgrøder i god vegetativ 
tilstand.
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Or. en

Begrundelse

Standarder for minimumvedligeholdelse bør ikke begrænses til bevarelse af landskabstræk 
såsom hække og træer. De bør sigte mod at sikre, at landbrugsjordens miljømæssige værdier 
(landskab, biodiversitet, kulstoflagring, jordbundsbeskyttelse) ikke mistes via kultivering og 
intensivering, og at al landbrugsjord bibeholdes med mindst basisstandarder, som forhindrer 
nedbrydelse af landskabet og biodiversiteten via et minimumsniveau af aktivitet såsom 
græsning, græsslåning osv.

Ændringsforslag 753
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse: " – GAEC 8 
b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af permanente græsarealer på 
bedriftsniveau med et forbud mod 
pløjning

Or. en

Ændringsforslag 754
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Fødevaresikkerhed" – SMR 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 
om forbud mod anvendelse af visse stoffer 
med hormonal og thyreostatisk virkning 
og af beta-agonister i husdyrbrug (EFT L 
125 af 23.5.1996, s. 3)

udgår

Or. fr



AM\910034DA.doc 183/189 PE494.482v02-00

DA

Ændringsforslag 755
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Fødevaresikkerhed" – SMR 5 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, litra a), b), d) og e), og artikel 4, 
5 og 7

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 756
Albert Deß

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 
2008 om identifikation og registrering af 
svin (EUT L 213 af 8.8.2005, s. 31)

udgår

Or. de

Ændringsforslag 757
Anthea McIntyre, Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 6 – sidste 
kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, 4 og 5 Artikel 4 og 5

Or. en

Ændringsforslag 758
Albert Deß
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Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter (EFT L 204 af 
11.8.2000, s. 1) 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 759
Albert Deß

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 
december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering 
af får og geder (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8) 

udgår

Or. de

Ændringsforslag 760
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Dyresygdomme" – SMR 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 
2001 om fastsættelse af regler for 
forebyggelse af, kontrol med og 
udryddelse af visse transmissible 

udgår
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spongiforme encephalopatier (EUT L 147 
af 31.5.2001, s. 1) 

Or. fr

Ændringsforslag 761
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Dyresygdomme" – SMR 9 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7, 11, 12, 13 og 15 udgår

Or. fr

Ændringsforslag 762
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Indsats mod antimikrobiel resistens (AMR)" (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsats mod antimikrobiel resistens 
(AMR)

Or. en

Begrundelse

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.
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Ændringsforslag 763
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Indsats mod antimikrobiel resistens (AMR)" (ny) - GAEC 8c 
(ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens handlingsplan for den 
voksende trussel fra antimikrobiel 
resistens (COM(2011)0748, 15.11.2011),
Til dyr, der er bestemt til 
fødevareproduktion: gode 
landbrugsmetoder for at undgå 
infektioner inklusive dækningsgrader, 
dokumentation for behandlinger inklusive 
profylakse, ingen anvendelse af 
antimikrobielle stoffer af kritisk betydning

Or. en

Begrundelse

Commission Action plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance, 
(COM(2011) 748 final, 15.11.2011), particularly relevant aspects of Action 5: Animal Health 
Law: prevention of diseases, reducing the use of antibiotics & Action n° 10: Strengthen 
surveillance systems on AMR and antimicrobial consumption in animal medicine. 
Antimicrobial resistance monitoring in food producing animals is already mandatory for 
bacteria that may infect humans. To avoid the growth of resistant bacteria, antimicrobials 
classified by the WHO as critically important should be exempted from use in livestock, 
except in duly substantiated cases. A general reduction of the use of antimicrobials in animals 
can be achieved through improved animal health and biosecurity measures as well as 
promotion of Good Farming Practices to avoid infections.

Ændringsforslag 764
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning



AM\910034DA.doc 187/189 PE494.482v02-00

DA

Bilag II - Hovedgenstand "Plantebeskyttelsesmidler" – SMR 10 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 55, første og andet punktum Korrekt anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og fuld 
overensstemmelse med integreret 
bekæmpelse af skadegørere i henhold til 
direktiv 2009/128/EF

Or. es

Ændringsforslag 765
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Plantebeskyttelsesmidler" – SMR 10 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 55, første og andet punktum Korrekt anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler; kun anvendelse 
af autoriserede midler, i de anbefalede 
mængder og i overensstemmelse med 
angivelserne på etiketten. Føring af en 
protokol over navnet på det anvendte 
produkt, dets formulering, datoen for dets 
anvendelse på den pågældende parcel, 
personen, som har anvendt det, og 
niveauet af denne persons kvalifikationer, 
den anvendte mængde og 
anvendelsesmetoden

Or. es

Ændringsforslag 766
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Dyrevelfærd" – SMR 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 
1999 om mindstekrav til beskyttelse af 
æglæggende høner (EFT L 203 af
3.8.1999, s. 53-57).

Or. en

Ændringsforslag 767
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Dyrevelfærd" – SMR 13 a (ny) – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, 4 og 6

Or. en

Ændringsforslag 768
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Bilag II - Hovedgenstand "Dyrevelfærd" – SMR 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 
2007 om minimumsforskrifter for 
beskyttelse af slagtekyllinger (EUT L 182 
af 12.7.2007, s.19-28)

Or. en

Ændringsforslag 769
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
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Bilag II - Hovedgenstand "Dyrevelfærd" – SMR 13 b (ny) – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 og 4 (punkt 6)

Or. en


