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KORT BEGRUNDELSE

Hvad angår budgetkontrolaspektet ved direkte betalinger til landbrugere under 
støtteordningen inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, er ordførerens prioritering 
gennemsigtighed, forenkling og mindskelse af de administrative byrder, og samtidig bevarelse 
af de politiske mål om fødevaresikkerhed, miljømæssig bæredygtighed og territorial 
samhørighed.

Behovet for forenkling er skitseret i Parlamentets beslutning af 18. maj 2010 om forenkling af 
den fælles landbrugspolitik (2009/2155(INI)), som indeholder følgende anmodninger og 
forslag til Kommissionen:

- den bør bestræbe sig på at fjerne unødvendige byrder, når den indfører nye bestemmelser,
- den bør forenkle den fælles landbrugspolitik yderligere for at nedbringe de dermed 

forbundne gennemførelsesomkostninger for EU's institutioner, medlemsstaterne og 
støttemodtagerne selv,

- foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik bør stå i forhold til målet, og man bør 
kun vælge at gå lovgivningens vej, når det er virkelig begrundet,

- medlemsstaterne bør inden for rammerne af planerne for udvikling af landdistrikter have 
mulighed for at indføre en arealordning med faste beløb, især for mindre bedrifter,

- for at forenkle reglerne om enkeltbetalingsordningen bør man afskaffe indsamlingen af de 
samme detaljerede oplysninger på årsbasis,

- den fremtidige ordning bør tage hensyn til princippet om forenkling, og forenkling, 
gennemskuelighed og retfærdighed bør være hovedpunkterne i reformen af den fælles 
landbrugspolitik.

Ordføreren for CONT er bekymret for, at det foreliggende forslag, hvis det ses i sammenhæng 
med resultaterne af Kommissionens konsekvensanalyse (SEC(2011)1153), indeholder 
adskillige bestemmelser, der kan bringe sigtet om mindskelse af den administrative byrde i 
fare, navnlig hvad angår bestemmelsen om grønne foranstaltninger, aktive landbrugere, 
obligatoriske ordninger for unge landbrugere og mindre landbrugere mv.

Ordføreren ønsker, for at underbygge sin holdning og de ændringsforslag, der er stillet, at 
gøre opmærksom på flere bemærkelsesværdige elementer i bilag 8 til Kommissionens 
konsekvensanalyse, "Forenkling af den fælles landbrugspolitik".

Det drejer sig navnlig om punkt 2.4.2 om resultaterne af interessenthøringen med henblik på 
konsekvensanalysen, hvoraf det fremgår, at mange fandt det vigtigt at mindske den 
administrative byrde, og mange mente, at navnlig grønnere foranstaltninger ville øge den 
administrative byrde.

Ligeledes fremgår det af punkt 2.4.3 om resultaterne fra ad hoc-høringsgruppen om 
forenkling, at "deltagerne i konferencen gav tydeligt udtryk for, at visse af de nye elementer, 
der blev drøftet (navnlig en definition af aktiv landbruger, en særlig ordning for mindre 
landbrugere samt grønnere foranstaltninger), ikke som sådan ville betyde en forenkling, men 
snarere ville medføre øgede administrative og kontrolmæssige byrder samt risiko for fejl i 
transaktionerne. I den sammenhæng har interessenterne foreslået, at nye elementer bør være 
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så enkle som muligt uden for mange indviklede betingelser, og som medlemsstaternes 
myndigheder bør være i stand til at forvalte og kontrollere så automatisk som muligt og med 
eksisterende værktøjer. Det fremgår endvidere, at de påtænkte nye elementer kun vil kunne 
forvaltes og kontrolleres, hvis medlemsstaterne får den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse 
sig til de helt nationale og regionale situationer.".

Ordføreren for CONT er også bekymret over bemærkning i punkt 4.2.3 om resultaterne af 
kvantificeringen af administrative omkostninger for ændringer i juridiske forpligtelser for 
direkte betalinger efter 2013, navnlig hvor det siges, at resultaterne viser, at de samlede 
administrative omkostninger ved det fremtidige direkte betalingssystem ca. vil give en 15 % 
stigning i de administrative omkostninger.

Endelig er der punkt 4.3, hvor det af vurderingen af brede politiske scenarier fremgår, at den 
forventede stigning i administrative byrder for visse nye centrale nøglebegreber, der muliggør 
en bedre målretning af betalingerne i første søjle (grønnere foranstaltninger og aktive 
landbrugere) sandsynligvis vil blive delvist opvejet af den forenkling, der opnås med den nye 
ordning for mindre landbrugere og den nye fordeling af direkte betalinger via et fast beløb pr. 
hektar på nationalt eller regionalt plan. Ordføreren mener imidlertid, at Kommissionen 
forsøger at kompensere for omstændelige elementer som grønnere foranstaltninger og aktive 
landbrugere i de foreslåede former ved hjælp af overforenkling for så vidt angår ordningen for 
mindre landbrugere, der foreslås som obligatorisk for medlemsstater og fritaget for 
krydsoverensstemmelsesbestemmelser. Derfor søger ordføreren at ramme en anden balance 
via en frivillig ordning for mindre landbrugere og mindre byrdefulde bestemmelser, hvad 
angår grønnere foranstaltninger og aktive landbrugere.

Til yderligere at underbygge sin pointe henviser ordføreren til underbilaget til bilag 8 om 
resultater af forenklingskonferencen, hvor resultatet af konferencen, om emnerne aktiv 
landbruger og tildeling af jord, var en konklusion af, at det tydeligt fremgik, at et intet enkelt 
af de kriterier, der foreslås som mulig tilgang til definition af en aktiv landbruger ville kunne 
bruges som en fælles indikator, på grund af at de strukturer og situationer, der forekommer på 
nationalt plan, er så unikke.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et af de centrale mål for og krav til 
reformen af den fælles landbrugspolitik er 
mindskelse af den administrative byrde. 
Der bør tages stærkt hensyn til dette, når 
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de relevante bestemmelser for den direkte 
støtteordning udformes. Antallet af 
støtteordninger bør ikke være større end 
nødvendigt, og landbrugere og 
medlemsstater skal være i stand til at 
opfylde de respektive krav og forpligtelser 
uden overflødig bureaukrati. 
Praksisorienteret tolerance, rimelige de 
minimis-grænser og en passende balance 
mellem tillid og kontrol skal mindske den 
fremtidige administrative byrde for 
medlemsstater og støttemodtagere.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det bør præciseres, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] om finansiering, forvaltning og 
overvågning af den fælles landbrugspolitik 
[HZR] og de bestemmelser, der vedtages i 
henhold dertil, finder anvendelse på de 
foranstaltninger, der er fastsat i denne 
forordning. For at sikre sammenhængen 
med andre retsakter vedrørende den fælles 
landbrugspolitik er nogle regler, der for 
øjeblikket er fastsat i forordning (EF) nr. 
73/2009, nu fastlagt i forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], herunder navnlig regler, der 
skal sikre overholdelse af de forpligtelser, 
der følger af bestemmelserne om direkte 
betalinger, herunder kontrol og anvendelse 
af administrative foranstaltninger og 
administrative sanktioner i tilfælde af 
manglende overholdelse, regler vedrørende 
krydsoverensstemmelse, som f.eks. de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, overvågning og 
evaluering af de relevante foranstaltninger 
og regler for tilbagebetaling af uberettigede 
betalinger.

(3) Det bør præciseres, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] om finansiering, forvaltning og 
overvågning af den fælles landbrugspolitik 
[HZR] og de bestemmelser, der vedtages i 
henhold dertil, finder anvendelse på de 
foranstaltninger, der er fastsat i denne 
forordning. For at sikre sammenhængen 
med andre retsakter vedrørende den fælles 
landbrugspolitik er nogle regler, der for 
øjeblikket er fastsat i forordning (EF) nr. 
73/2009, nu fastlagt i forordning (EU) nr. 
[…] [HZR], herunder navnlig regler, der 
skal sikre overholdelse af de forpligtelser, 
der følger af bestemmelserne om direkte 
betalinger, herunder kontrol og anvendelse 
af administrative foranstaltninger og 
administrative sanktioner i tilfælde af 
manglende overholdelse, regler vedrørende 
krydsoverensstemmelse, som f.eks. de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav og 
betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, overvågning og 
evaluering af de relevante foranstaltninger 
og regler for tilbagebetaling af uberettigede 
betalinger. Godkendelsesorganets opgaver 
og forpligtelsen til at afgive en udtalelse 
om de underliggende transaktioners 
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lovlighed og formelle rigtighed samt 
overholdelsen af princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning bør ikke føre til en 
yderligere forøgelse af den administrative 
byrde i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med henblik på at udbygge eller ændre 
visse ikke-væsentlige elementer af denne 
forordning bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til traktatens artikel 290. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(4) Med henblik på at udbygge eller ændre 
visse ikke-væsentlige elementer af denne 
forordning bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til traktatens artikel 290. Kun 
bemyndigelsen til at vedtage almengyldige 
ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige bestemmelser i den 
lovgivningsmæssige retsakt, delegeres. 
Målene, indholdet, anvendelsesområdet 
og varigheden af delegationen af 
bemyndigelse bør udtrykkeligt defineres i 
den lovgivningsmæssige retsakt, og de 
væsentlige elementer for et område skal 
forbeholdes den lovgivningsmæssige 
retsakt og skal som følge deraf ikke være 
genstand for delegation af bemyndigelse. 
Derfor skal alle vigtige retlige aspekter 
defineres i basisretsakten. Kommissionen 
sikrer, at den administrative byrde i 
forbindelse med delegerede retsakter ikke 
bliver større end højst nødvendig. 
Derudover skal retssikkerheden 
garanteres. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører mindsker de 
administrative omkostninger og 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder også på 
ekspert- og civilsamfundsniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
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Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at tage hensyn til den nye 
lovgivning om støtteordninger, der måtte 
blive vedtaget efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til traktatens artikel 290 om 
ændring af listen over støtteordninger 
omfattet af denne forordning.

(8) For at tage hensyn til den nye 
lovgivning om støtteordninger, der måtte 
blive vedtaget efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til traktatens artikel 290 om 
ændring af listen over støtteordninger i 
bilag I til denne forordning.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx jernbaneselskaber, 
ejendomsselskaber og selskaber, der 
forvalter sportsanlæg. For at sikre en bedre 
målretning af støtte bør medlemsstaterne 
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer. 
Mindre deltidslandbrugere bidrager direkte 
til landdistrikternes levedygtighed, og de 
bør derfor ikke hindres i at modtage direkte 
betalinger.

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 
landbrug, som fx jernbaneselskaber, 
ejendomsselskaber og selskaber, der 
forvalter sportsanlæg. For at sikre en bedre 
målretning af støtte bør medlemsstaterne 
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer. 
Sådanne regler bør imidlertid fortsat være 
omkostningseffektive og undgå 
uforholdsmæssige administrative byrder 
for medlemsstater og modtagere. Mindre 
deltidslandbrugere bidrager direkte til 
landdistrikternes levedygtighed, og de bør 
derfor ikke hindres i at modtage direkte 
betalinger.
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Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 

(26) Et af målene for den nye
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
obligatorisk komponent af de direkte 
betalinger, som skal være grønnere, og som 
vil støtte landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet, i hele EU. Med 
henblik herpå bør medlemsstaterne 
anvende en del af deres nationale lofter 
over direkte betalinger til at yde en årlig 
betaling i tillæg til grundbetalingen til 
obligatoriske driftsmetoder, som 
landbrugere skal benytte, og som først og 
fremmest har fokus på klima- og 
miljøpolitiske mål. Disse metoder bør være 
simple, generelle, årlige aktioner, der ikke 
er underlagt kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. 
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder, mens der tages passende 
hensyn til særlige nationale og regionale 
forhold. Af hensyn til gennemsigtighed og 
effektivitet bør der undgås praktiske 
hindringer for landbrugere og 
administrativ kompleksitet for 
myndighederne. Med henblik på at 
strømline de administrative procedurer i 
forbindelse med disse foranstaltninger, 
bør alle landbrugskontroller så vidt muligt 
gennemføres på samme tid. Disse 
fremgangsmåders obligatoriske 
beskaffenhed bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
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den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning 
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Områder, 
der er opdyrket med afgrøder, som ikke 
gødes med kvælstofgødning, eller 
områder, hvor der dyrkes flerårige 
energiafgrøder, anses for miljømæssige 
indsatsområder. Det samme gælder for 
områder, som dyrkes i henhold til 
"Natura 2000" eller er underlagt 
dyrkningskrav i henhold til 
vandrammedirektivet, eller hvor mere end 
75 % af landbrugsarealet er underlagt 
forpligtelser vedrørende miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger.
Eventuelle sanktioner, der pålægges, hvis 
den grønnere komponent ikke overholdes, 
skal kun gælde den grønnere komponent
Enhver reduktion eller sanktion pålagt 
ved ikke-overholdelse af den grønnere 
komponent skal forblive i 
medlemsstaterne og regionerne, hvor de 
stammer fra, hvis medlemsstaternes 
fejlrate for landbrugspolitikken ikke 
overstiger 2 %.

Begrundelse

De foreslåede undtagelser vil i betydeligt omfang mindske den administrative byrde og tage 
passende hensyn til de særlige nationale og regionale forhold.

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at fremme bæredygtig (30) Med henblik på at fremme bæredygtig 
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udvikling af landbruget i områder med 
særlige naturbetingede begrænsninger bør 
medlemsstaterne kunne benytte en del af 
deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at bevilge en årlig 
områdeafhængig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til alle, der driver 
landbrug i sådanne områder. En sådan 
betaling erstatter ikke støtte ydet under 
programmerne for udvikling af 
landdistrikter og ydes ikke til landbrugere i 
områder, der er udpeget i henhold til 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 
20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL), men som ikke 
er udpeget i henhold til artikel 46, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
nr. […] om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) [RDR].

udvikling af landbruget i områder med 
særlige naturbetingede begrænsninger bør 
medlemsstaterne kunne benytte en del af 
deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at bevilge en årlig 
områdeafhængig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til alle, der driver 
landbrug i sådanne områder. En sådan 
betaling erstatter ikke støtte ydet under 
programmerne for udvikling af 
landdistrikter og ydes ikke til landbrugere i 
områder, der er udpeget i henhold til 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 
20. september 2005 om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)[22], men som 
ikke er udpeget i henhold til artikel 46, stk. 
1, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning nr. […] om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) [RDR].  
Kriterierne, der bruges til at definere 
områder med specifikke naturlige 
begrænsninger, bør ikke øge det 
eksisterende bureaukrati, bør bygge på 
eksisterende systemer, der opfylder 
målsætningerne, og bør føre til et 
sammenligneligt system på EU-plan

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med direkte betalinger er at 
sikre:
- en levedygtig fødevareproduktion ved at 
bidrage til landbrugsindkomsterne og 
begrænse indkomstsvingningerne
- en bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og er indsats mod
klimaændringerne ved at levere offentlige 
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miljøgoder og ved at modvirke 
klimaændringer og tilpasse sig til dem
- en afbalanceret fysisk udvikling ved at 
kompensere for vanskelige 
produktionsvilkår i områder med 
specifikke naturlige begrænsninger.
For hvert af disse mål, vil Kommissionen 
definere udgangspunkter, virkninger, 
resultater og indikatorer.

Begrundelse

De politiske mål for de direkte betalinger er ikke præciseret i forordningens artikler. Det 
foreslås derfor som et minimum, at der i forordningen indføjes de mål, der er fastsat i 
finansieringsoversigten.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 med 
henblik på ændring af listen over 
støtteordninger i bilag I.

I overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten kan Kommissionen i en 
lovgivningsmæssig retsakt få delegeret 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-
lovgivningsmæssige retsakter, der 
udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige bestemmelser i den 
lovgivningsmæssige retsakt. De 
lovgivningsmæssige retsakter afgrænser 
udtrykkeligt delegationens formål, 
indhold, omfang og varighed. De 
væsentlige bestemmelser på et område er 
forbeholdt den lovgivningsmæssige 
retsakt og kan derfor ikke være omfattet 
af delegation. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
55 med henblik på ændring af listen over 
støtteordninger i bilag I.

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle landbrugsmetoder og –
maskiner eller

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 
der gør det passende til græsning eller 
dyrkning uden særlige forberedende 
foranstaltninger ud over brug af 
traditionelle årsbaserede landbrugsmetoder 
og –maskiner eller

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion

- årlige minimumsaktiviteter, der fastsættes 
af medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 
der naturligt holdes i en stand, der er egnet 
til græsning eller produktion

Begrundelse

For at undgå at der fortsat ydes betalinger, selv når støttemodtagere ikke udøver nogen 
aktivitet på deres jord, bør der fastsættes en årlig minimumsaktivitet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes ikke direkte betalinger til 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, hvis:

1. Der ydes ikke direkte betalinger til
offentlige juridiske personer som f.eks. 
medlemsstater, regioner eller kommuner 
eller til fysiske eller juridiske personer 
eller til sammenslutninger af fysiske eller 
juridiske personer, hvis

(a) det årlige beløb til direkte betalinger 
udgør under 5 % af de samlede indtægter 
fra alle ikke-landbrugsaktiviteter i det 

(a) de driver lufthavne, 
jernbaneselskaber, vandværker, 
ejendomsselskaber, 
uddannelsesinstitutioner, sports- og 
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seneste regnskabsår eller fritidsarealer, jagtejendomme, 
campingpladser eller tilsvarende 
forretningsvirksomhed eller aktiviteter, 
som i givet fald skal fastsættes af 
medlemsstaterne på grundlag af objektive 
og ikke-diskriminerende kriterier, 
medmindre disse personer kan fremlægge 
kontrollerbare belæg i overensstemmelse 
med krav, som fastsættes af 
medlemsstaterne; eller

(b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

(b) deres landbrugsarealer holdes 
overvejende naturligt i en stand, der gør 
dem egnet til græsning eller dyrkning, og 
de på disse arealer ikke udfører 
minimumsaktiviteterne fastsat af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra c).

Begrundelse

Tidligere var støtte i en række tilfælde blevet ydet til modtagere, hvis forretningsformål slet 
ikke eller kun marginalt var at drive landbrug, som fx lufthavne eller selskaber, der forvalter 
sportsanlæg. I fremtiden skal støtten være mere målrettet. Men sådanne regler bør fortsat 
være omkostningseffektive og undgå uforholdsmæssige administrative byrder for 
medlemsstater og modtagere.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)a de ikke bærer den økonomiske risiko 
ved den landbrugsaktivitet, der udføres på 
de arealer, der anmeldes med henblik på 
at modtage direkte betalinger.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på udgår
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landbrugere, der modtog under 
5 000 EUR i direkte betalinger for det 
foregående år.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest fra ansøgningsår 2019 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

5. Senest fra ansøgningsår 2017 skal alle 
betalingsrettigheder i en medlemsstat eller, 
ved anvendelse af artikel 20, den berørte 
region have ensartet enhedsværdi.

Begrundelse

I henhold til overgangsbestemmelserne kan op til 60 % af den fremtidige støtte udbetales på 
grundlag af tidligere referencebeløb indtil ansøgningsåret 2019 og dermed forlænges den 
tidligere model betydeligt. Det tidligere referencebeløb vil således fortsætte med at have en 
betydelig indvirkning på størrelsen af betalingerne. Det foreslås at begrænse 
overgangsperioden til den halve periode.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)a at tildele landbrugere en årlig 
kompensation for tabet af fribeløbet på 5 
000 EUR, der er angivet i artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 73/2009. Små 
landbrugere kan tildeles en yderligere 
kompensationsbetaling.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ethvert af bedriftens landbrugsarealer, 
som anvendes til landbrugsaktivitet, eller, 
hvis arealet også anvendes til andre formål, 
som fortrinsvis anvendes til 
landbrugsaktivitet, eller 

(a) ethvert af bedriftens landbrugsarealer, 
som anvendes til landbrugsaktivitet, eller, 
hvis arealet også anvendes til andre formål, 
som fortrinsvis anvendes til 
landbrugsaktivitet, på den betingelse, at 
ikke-landbrugsaktiviteterne ikke 
overstiger en periode på 4 uger i ét 
kalenderår og ikke er skadelige for 
miljøet, eller

Begrundelse

Kommissionens forslag afspejler teksten til forordningen indført efter sundhedstjekket af den 
fælles landbrugspolitik. Det var op til medlemsstaterne at definere den præcise betydning af 
arealer, som ”fortrinsvis anvendes til landbrugsaktiviteter”. Som følge heraf er der blevet 
tildelt rettigheder for arealer, som primært bruges til rekreative aktiviteter. Såfremt ikke-
landbrugsaktiviteter kan tillades i begrænset omfang, bør deres varighed og kriterier 
fastlægges.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de 
landbrugsmetoder, der er omhandlet i 
kapitel 2 i afsnit III.

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 
for mindre landbrugere, undtages fra de 
landbrugsmetoder, der er omhandlet i 
kapitel 2 i afsnit III, men de skal opfylde 
forpligtelserne til og kontrollerne 
vedrørende krydsoverensstemmelse som 
fastsat i forordning (EU) nr. [...] [HZR].
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