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Ændringsforslag 770
George Lyon, Britta Reimers

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

Begrundelse

Dette er en præcisering, da de nuværende standarder kræver "passende foranstaltninger". 
Der bør derfor lægges vægt på at fremme en positiv praksis i denne GAEC.

Ændringsforslag 771
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra b), 
artikel 4, stk. 1, 2 og 4

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 bør medtages i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav. De 
relaterer sig til forsætligt at dræbe eller indfange vilde fugle, beskadige æg og reder og 
forstyrre fugle. Truslen om sanktioner i forbindelse med CAP-betalinger er en meget nyttig 
afskrækkende foranstaltning, hvorfor disse artikler bør indføres i SMR.

Ændringsforslag 772
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage
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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 bør medtages i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav. 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. 

Ændringsforslag 773
George Lyon, Britta Reimers

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, og træffe alle rimelige
foranstaltninger for at undgå indtrængning 
af uønsket vegetation på landbrugsjord

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering af ordlyden og en status quo i forhold til de nuværende krav i henhold 
til denne GAEC.

Ændringsforslag 774
Chris Davies, Corinne Lepage



AM\914926DA.doc 5/8 PE497.774v01-00

DA

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse" – GAEC 8 
a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

GAEC 8, litra a)
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 

Or. en

Begrundelse

Standarder for minimumvedligeholdelse af landbrugsjord er helt afgørende. De bør sigte mod 
at sikre, at delvis naturlig landbrugsjords særlige 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. 

Ændringsforslag 775
Chris Davies, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse" – GAEC 8 
b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

GAEC 8, litra b)
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 
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levesteder uden forudgående godkendelse 
fra de relevante myndigheder 
____________________

1 Delvis naturlige levesteder består af 
vegetation, der styres via græsning 
og/eller klipning, men som ikke pløjes, 
tilsås, gødes kunstigt eller behandles med 
biocider. 

Or. en

Begrundelse

Standarder for minimumvedligeholdelse af delvis naturlige levesteder er helt afgørende. De 
bør sigte mod at sikre, at delvis naturlig landbrugsjords særlige miljømæssige værdier 
(landskab, biodiversitet, kulstoflagring, jordbundsbeskyttelse) ikke mistes via kultivering og 
intensivering (som omhandlet i VVM-direktivet), og at al landbrugsjord bibeholdes med 
mindst basisstandarder, som forhindrer nedbrydelse af landskabet og biodiversiteten. 

Ændringsforslag 776
George Lyon, Britta Reimers

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

Begrundelse

Artikel 3 fastsætter elementerne i identifikations- og sporingssystemet og er rettet mod 
medlemsstaten og ikke producenten. Den bør derfor fjernes fra krydsoverensstemmelsens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 777
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Forslag til forordning
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Bilag II – Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 8 – sidste 
kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, 4 og 5 Artikel 4 og 5

Or. en

Begrundelse

Artikel 3 fastsætter elementerne i identifikations- og sporingssystemet og er rettet mod 
medlemsstaten og ikke producenten. Den bør derfor fjernes fra krydsoverensstemmelsens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 778
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 8 – sidste 
kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, 4 og 5 Artikel 3, 4 (med undtagelse af stk. 6) og 5

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag anerkendes, at landmændene, som naturligvis skal udskifte mistede 
øremærker, ikke kan gøre for, at det sker. Det er derfor kun rimeligt, at forpligtelsen til straks 
at erstatte mistede øremærker ikke indgår i krydsoverensstemmelseskravene, som er genstand 
for sanktioner.

Ændringsforslag 779
George Lyon, Liam Aylward, Britta Reimers

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 

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 
december 2003 om indførelse af en 
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ordning for identifikation og registrering af 
får og geder (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8)

ordning for identifikation og registrering af 
får og geder (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8)1

____________________

1 Kommissionen udsteder retningslinjer 
for medlemsstaterne vedrørende 
fortolkningen af de gældende regler med 
hensyn til krydsoverensstemmelse; disse 
retningslinjer giver en grad af fleksibilitet 
på bedriftsniveau, som er tilstrækkelig til 
at sikre, at proportionalitetsprincippet 
overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af Rådets forordning 
(EF) nr. 21/2004, og som samtidig er i 
overensstemmelse med lovgivningen og 
sikrer fuld sporbarhed af flytning af dyr.

Or. en

Begrundelse

Dette er det tilsvarende ændringsforslag til ordførerens ændringsforslag 4 i betragtningerne.


