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KORT BEGRUNDELSE

Behovet for en grøn reform

Den fælles landbrugspolitik tegner sig i dag for mere end 40 % af EU's samlede budget. Det 
er et kæmpestort beløb, og derfor betyder det meget set fra et miljømæssigt synspunkt, om 
dette beløb bruges på en bæredygtig måde eller ej. For at beskytte vores miljø i årene 
fremover er det nødvendigt, at der sker et paradigmeskifte i den fælles landbrugspolitik.

Der hersker ingen tvivl om, at den måde, der drives landbrug på i EU i dag, generelt betragtet 
ikke er bæredygtig på lang sigt. Det har alvorlige konsekvenser for vores naturressourcer, 
herunder jord, vand, biologisk mangfoldighed og klimaet. Dette problem tydeliggøres ved 
hjælp af nogle eksempler:

 Landbrugsarealerne spiller en central rolle som levested for dyr og fugle. I 2011 faldt det 
europæiske indeks over markfugle, der bruges ved overvågning af fuglebestandene på 
markarealer, til det laveste niveau, der nogensinde er registreret.

 Landbruget er en betydelig kilde til forurening af europæisk ferskvand og havvand.
Landbrugsdrift er ansvarlig for over 50 % af kvælstoffet i vand og er en betydelig kilde til 
fosfater.

 Landbruget er ansvarligt for 9,6 % af drivhusgasemissionerne i EU, 75 % af 
kvælstofoxidemissionerne i EU og 49 % af metanemissionerne.

Hvis vi skal ændre denne udvikling og gøre det europæiske landbrug bæredygtigt, er vi nødt 
til at ændre filosofien bag den fælles landbrugspolitik fundamentalt. De direkte betalinger –
der udgør 75 % af budgettet for den fælles landbrugspolitik – har traditionelt understøttet 
intensiv landbrugsdrift. Og bortset fra reglerne om krydsoverensstemmelse giver de direkte 
betalinger ingen incitamenter til bæredygtig praksis.

Ordføreren foreslår at reformere de direkte betalinger under den fælles landbrugspolitik, 
således at de først og fremmest gives til landbrugere, som driver bæredygtigt landbrug. Det 
ledende princip i den fælles landbrugspolitik skal være at sikre, at offentlige penge støtter 
offentlige goder.

Kommissionens forslag - og hvordan det kan styrkes

Kommissionen fremlagde i november 2011 et forslag til en reform med det sigte at gøre de 
direkte betalinger grønnere. Kommissionen har foreslået tre "grønne" elementer:
afgrødediversifisering, permanente græsarealer og miljømæssige fokusområder. Ordføreren 
foreslår at styrke disse elementer på følgende måde:

1. I stedet for afgrødediversificering skal vi stille krav om afgrødeomdrift.
Afgrødediversificering ville blot være et incitament for landbrugerne til at afsætte små stykker 
af deres jord til at plante forskellige afgrøder på, hvilket ikke ville være til hjælp for miljøet.
Omdrift derimod ville forebygge monokultur, forbedre den biologiske mangfoldighed og 
mindske behovet for at anvende pesticider.
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2. Ordføreren støtter ideen med at beskytte omfanget af permanente
græsarealer/græsningsarealer for at sikre sig, at græsarealerne mindst forbliver i samme 
størrelsesorden som i dag. Men for at sikre, at dette mål nås, er det nødvendigt at fastlægge 
basisåret for, hvor mange permanente græsarealer, der bør bevares, et sted i fortiden og ikke i 
fremtiden. Hvis det ikke sker, giver man landbrugerne et forkert og urimeligt incitament til at 
pløje deres græsarealer op for at undgå at opfylde dette krav.

3. Ideen med at afsætte landbrugsjord til miljømæssige fokusområder, som skal forblive 
uberørte, er et yderst nyttigt element i Kommissionens forslag. Ordføreren foreslår dog at øge 
procentdelen af landbrugsjord, der skal kategoriseres som miljømæssige fokusområder, fra 7 
% til 10 %, da analyser viser, at der for at opnå en betydende effekt af disse områder bør 
afsættes mindst 10 % af landbrugsjorden hertil1.

4. Endelig foreslår ordføreren, at der tilføjes et fjerde grønt element til pakken, nemlig et 
krav om jorddække. Landbrugerne skal sikre sig, at deres jord ikke ligger bar hen i mere end 
5-8 på hinanden følgende uger. Det vil være et vigtigt redskab til at forebygge jorderosion og 
hindre næringsstoffer i at forurene vandmiljøet.

Graduering

En anden afgørende diskussion i forbindelse med det at gøre landbruget grønnere drejer sig 
om graduering. Hvor stor en del af søjle I-midlerne bør være til rådighed for graduering til 
søjle II? Kommissionen foreslår 10 %, men det synes uklart, hvad argumentet for dette tal er.
Graduering er frivillig, og derfor er der ingen god grund til, at medlemsstaterne ikke selv 
skulle kunne beslutte, i hvilket omfang de vil graduere midler fra første til anden søjle.

Ordføreren foreslår at fjerne den mulighed for tilbagegraduering, som nogle medlemsstater 
har i henhold til Kommissionens forslag. En sådan mulighed foreligger ikke i dag, og 
indførelsen af en sådan mulighed ville virkelig være meget problematisk set fra et 
miljømæssigt perspektiv.

På vej mod et mere bæredygtigt landbrug

EU har i sin Europa 2020-strategi forpligtet sig til at sikre, at den økonomiske vækst er 
bæredygtig. I denne sammenhæng har EU sat sig som mål at "standse tabet af biodiversitet og 
nedbrydelsen af økosystemydelser i EU inden udgangen af 2020 og så vidt muligt genetablere 
disse". Derudover har det i sin "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig 
lavemissionsøkonomi i 2050" forpligtet sig til at nedbringe drivhusgasemissionerne fra 
landbrugssektoren med 42-49 % inden udgangen af 2050.

Hvis disse mål skal være andet end blot ord, er EU nødt til at gennemføre en ambitiøs reform 
af den måde, hvorpå direkte betalinger anvendes i den fælles landbrugspolitik. Offentlige 
midler skal understøtte offentlige goder. Det bør være vort mål at sikre dette princip i 
reformen af den fælles landbrugspolitik.

                                               
1 Se bl.a. udgivelsen fra Naturschutzbund Deutschland (NABU) (den tyske naturbeskyttelsesorganisation) i 
januar 2008: "Die Bedeutung der obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt", Berlin.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 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 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer og beskytte modtagernes 
rettigheder, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 om vedtagelse af 
yderligere definitioner om adgang til støtte 
i henhold til denne forordning, fastsættelse 
af de rammer, inden for hvilke 
medlemsstaterne skal fastsætte de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand, der gør dem egnet til græsning eller 
dyrkning, samt de betingelser, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til 
produktion, og betingelserne for 
fastsættelse af, hvilken type græs eller 
andet grøntfoder, der overvejende skal 
findes på permanente græsarealer.

(9) De vedtagne regler bør sikre, at 
støtteberettigelsen til landbrugsarealer 
afspejler de unikke forhold i hver enkelt 
medlemsstat med hensyn til både dyrkning 
og udnyttelse til landbrugsformål og de 
fysiske egenskaber af de traditionelle 
græsgange for at undgå, at dyrkning af 
jord opgives, og for at vedligeholde 
biodiversiteten og landskabsmæssige 
træk. For at tage hensyn til specifikke nye 
elementer med henblik på at beskytte 
modtagernes rettigheder og sikre 
forsyningen af offentlige goder, tillægges 
Kommissionen beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290 
om vedtagelse af yderligere definitioner 
om adgang til støtte i henhold til denne 
forordning, de minimumsaktiviteter, der 
skal udføres på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der gør dem 
egnet til græsning eller dyrkning, og de 
minimumsaktiviteter, der skal udføres 
med henblik på naturbevaring inden for 
rammerne af Natura 2000 eller 
tilsvarende naturbevaringsprogrammer
samt de betingelser, som landbrugerne skal 
opfylde for at overholde forpligtelsen til at 
bevare et landbrugsareal i god landbrugs-
og miljømæssig stand (GLM), og 
betingelserne for fastsættelse af, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsningsarealer.
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Begrundelse

Den nuværende definition på landbrugsaktivitet er tilfredsstilende, idet den anerkender både 
produktion af landbrugsprodukter og de grundlæggende miljømæssige offentlige goder, som 
GLM kan sikre. Da det for at modtage de fleste direkte betalinger under søjle 1 fortsat vil 
være en forudsætning, at man opfylder kravet om GLM, bør det også indgå i definitionen på 
landbrugsaktivitet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at overføre et beløb, som de selv 
vælger, fra søjle 1 til søjle 2. Det valgte 
beløb kan forhøjes hvert år i 
overensstemmelse med artikel 14, hvis en 
medlemsstat ønsker at gøre det. Denne 
fleksibilitet mellem de to søjler vil kunne 
sikre, at den fælles landbrugspolitik 
bidrager til en positiv miljømæssig 
udvikling i Unionen.

Ændringsforslag 3

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 

(26) Et af hovedmålene for den nye 
landbrugspolitik er at fremme bæredygtigt 
landbrug og forbedre dens miljømæssige 
resultater gennem en komponent af de 
direkte betalinger, som skal være grønnere. 
Landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet, biodiversiteten og miljøet, vil 
således blive støttet i hele EU, hvorved 
balancen med hensyn til arealudnyttelse 
mellem fødevaresikkerhed og 
miljømæssige hensyn opretholdes. Med 
henblik herpå bør medlemsstaterne 
anvende en del af deres nationale lofter 
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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 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

over direkte betalinger til at yde en årlig 
betaling nøje forbundet med
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, 
kontrollerbare årlige aktioner, der ikke er 
underlagt kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. omdrift, 
bevarelse af permanente græsningsarealer, 
jorddække og miljømæssige fokusområder. 
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. 2092/9121, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR]. 

Begrundelse

Den grønnere betaling bør ikke ske i form af et beløb, der lægges oveni et andet, men bør 
knyttes til grundbetalingen for at sikre, at den bliver effektiv og anvendes overalt i EU.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre at de forpligtelser, der er 
fastlagt i foranstaltningen 
"afgrødediversificering" anvendes på en 
forholdsmæssig og ikke-diskriminerende 
måde og fører til miljømæssig merværdi, 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om vedtagelse af definitionen af 
"afgrøde" og bestemmelser vedrørende 
anvendelsen af foranstaltningen.

(27) For at sikre at de forpligtelser, der er 
fastlagt i foranstaltningen "omdrift" 
anvendes på en forholdsmæssig og ikke-
diskriminerende måde og fører til 
miljømæssig merværdi, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage retsakter i 
henhold til traktatens artikel 290 om 
vedtagelse af definitionen af "afgrøde" og 
bestemmelser vedrørende anvendelsen af 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsarealer, bevares som 
sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

28) For at sikre at arealer, der er udlagt 
som permanente græsningsarealer,
bevares som sådanne af landbrugerne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til traktatens 
artikel 290 om regler om anvendelse af 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) For at sikre, at de forpligtelser, der 
er fastlagt i foranstaltningen "omdrift", 
implementeres på en forholdsmæssig og 
ikke-diskriminerende måde og fører til 
øget beskyttelse af vandmiljøet og 
forebygger jorderosion, bør beføjelsen til 
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at vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår vedtagelse af bestemmelser 
vedrørende anvendelsen af 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Med henblik på at fremme bæredygtig 
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 (EU) nr. […] af …. om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL) [RDR].

(30) Med henblik på at fremme bæredygtig 
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. 
Medlemsstaterne kan på grundlag af 
objektive miljøkriterier som f.eks. høj 
natur- og landskabsværdi vælge at 
begrænse disse betalinger til landbrugere 
som omhandlet i artikel 33, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] af ... om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL) [RDR]. 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 
forordning (EU) nr. […] [RDR].
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Begrundelse

Landbrugere fra områder med naturlige begrænsninger, der bidrager aktivt til bevaring og 
beskyttelse af landskabet og opretholdelse af den biologiske mangfoldighed, jord, klima og 
vand, bør støttes under denne foranstaltning. Landbrugssystemer, der er knyttet til mindst 
begunstigede områder, f.eks. landbrugsdrift af høj natur- og landskabsværdi, kan producere 
fødevareprodukter af høj kvalitet og bidrage betydeligt til de offentlige miljøgoder, herunder 
kulstoflagring, rent vand, landskabets kvalitet og den biologiske mangfoldighed. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 
er i besiddelse af særlige 
betalingsrettigheder tildelt i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. 
Muligheden for at tildele koblet støtte bør 
begrænses til små sektorer med særlige 
behov og bør ikke anvendes som et 
generelt redskab. Således bør koblede 
betalinger udfases så hurtigt som muligt.
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forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 
råder over støtteberettigede arealer, der 
kan aktivere betalingsrettigheder. Med 
hensyn til godkendelse af frivillig koblet 
støtte, der overstiger 10 % af det årlige 
nationale loft pr. medlemsstat, bør 
Kommissionen have yderligere beføjelser 
til at vedtage gennemførelsesretsakter 
uden at anvende forordning (EU) nr. 
182/2011.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres en enkel og særlig 
ordning for disse landbrugere med det 
formål at mindske de administrative 
omkostninger til forvaltning og kontrol af 
direkte støtte. Til dette formål bør der 
gennemføres en fast betaling, som erstatter 
alle direkte betalinger. Der bør indføres 
regler, som kan sikre en betydelig 
forenkling af procedurerne ved bl.a. at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere, 
som f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte, landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet, 
krydsoverensstemmelse og kontrol i 
henhold til forordning (EU) nr. […] 
[HZR], uden at det forringer muligheden 
for at opfylde reformens overordnede mål, 
idet EU-lovgivningen omhandlet i bilag II 
til forordning (EU) nr. […] [HZR] finder 
anvendelse på mindre landbrugere. 
Formålet med ordningen er at støtte mindre 
bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 
EU uden at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer. Adgang til 
ordningen bør derfor begrænses til 
eksisterende bedrifter. 

(38) Det bør være muligt at indføre en 
enkel og særlig ordning for disse 
landbrugere med det formål at mindske de 
administrative omkostninger til forvaltning 
og kontrol af direkte støtte. 
Medlemsstaterne bør dog have mulighed 
for selv at bestemme, hvorvidt de ønsker 
at iværksætte en specifik ordning. Til 
dette formål bør der gennemføres en fast 
betaling, som erstatter alle direkte 
betalinger. Der bør indføres regler, som 
kan sikre en betydelig forenkling af 
procedurerne ved bl.a. at lempe 
forpligtelserne for små landbrugere, som 
f.eks. i forbindelse med ansøgning om 
støtte og kontrol i henhold til forordning 
(EU) nr. […] [HZR], uden at det forringer 
muligheden for at opfylde reformens 
overordnede mål, idet EU-lovgivningen 
omhandlet i bilag II til forordning (EU) nr. 
[…] [HZR] finder anvendelse på mindre 
landbrugere. Selv om det er muligt at 
lempe forpligtelserne for små landbrugere 
for så vidt angår landbrugsmetoder, der er 
til gavn for miljøet og klimaet, som 
fastlagt i afsnit III, kapitel 2, i 
nærværende forordning, skal reglerne om 
krydsoverensstemmelse fortsat finde 
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anvendelse på små landbrugere. Formålet 
med ordningen er at støtte mindre 
bedrifters eksisterende landbrugsstruktur i 
EU uden at bremse udviklingen af mere 
konkurrencedygtige strukturer. Adgang til 
ordningen bør derfor begrænses til 
eksisterende bedrifter. 

Begrundelse

Selv om det kan synes berettiget at mindske kravene vedrørende grønnere landbrug for små 
landbrugere med henblik på at fremme landbrugsdrift i lille størrelsesorden, er det stadigvæk 
rimeligt, at landbrugerne overholder reglerne om krydsoverensstemmelse, idet de sikrer et 
minimumsniveau af miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 
90 % af EU's gennemsnitlige støtteniveau, 
bør også have mulighed for at overføre 
midler fra støtten til landudvikling til det 
direkte betalingsloft. Sådanne valg træffes 
én gang, inden for bestemte grænser og 
for hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "landbrugsaktivitet": c) "landbrugsaktivitet":
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– avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål

– avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 
herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 
og hold af husdyr til landbrugsformål,

– 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 god 
landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 
som fastlagt i artikel 94 i forordning (EU) 
nr. […][HZR],

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

– minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion, eller aktiviteter 
på landbrugsarealer, hvis formål er 
naturbevaring inden for rammerne af 
Natura 2000 eller tilsvarende 
naturbevaringsprogrammer

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fornyet anvendelse af landbrugsarealer, 
hvor dyrkning er opgivet

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 
som agerjord, permanent græsareal eller 
areal med permanente afgrøder.

Vedrører ikke den danske tekst.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 
år eller længere og giver udbytte i flere år, 
herunder planteskoler og lavskov med kort 
omdriftstid

(g) "permanente afgrøder": kulturer uden 
for omdriften, bortset fra permanente 
græsningsarealer, som dyrkes på arealerne 
i fem år eller længere og giver udbytte i 
flere år, herunder planteskoler og lavskov 
med kort omdriftstid

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "permanente græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet 
grøntfoder, hvad enten der er tale om 
naturlige (selvsåede) eller dyrkede 
(tilsåede) arealer, og som er holdt uden 
for bedriftens omdrift i fem år eller 
længere; det kan omfatte andre sorter, der 
er egnet til græsning, forudsat at der 
fortsat er mest græs og andet grøntfoder

h) "permanente græsningsarealer": 
arealer, der anvendes til dyrkning af græs 
eller andet grøntfoder, og som hverken er 
blevet pløjet eller tilsået igen i syv år eller 
længere, hvilket også omfatter sorter, der 
er egnet til græsning, med undtagelse af
græs og andet grøntfoder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) "landbrug af høj naturværdi": 
landbrugssystemer med 
landbrugsaktiviteter og landbrugsjord, 
som grundet deres karakteristika kan 
forventes at understøtte et højt niveau af 
biodiversitet og bevaringsværdige arter og 
levesteder. Disse systemer er 
kendetegnede ved ekstensiv landbrugsdrift 
og store andele af naturlig eller delvist 
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naturlig vegetation. Det kan endvidere 
være kendetegnet ved en stor 
overflademæssig mangfoldighed.

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 16.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 55 om:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 55 om:

a) fastsættelse af yderligere definitioner om 
adgang til støtte under denne forordning

a) fastsættelse af yderligere definitioner om 
adgang til støtte under denne forordning

b) fastsættelse af rammerne for de af 
medlemsstaterne definerede
minimumsaktiviteter, der skal foretages på 
landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 
stand egnet til græsning eller produktion

b) fastsættelse af rammerne for definition 
af de minimumsaktiviteter, der skal 
foretages på landbrugsarealer, der naturligt 
holdes i en stand egnet til græsning eller 
produktion, og de minimumsaktiviteter, 
der skal foretages med henblik på 
naturbevaring inden for rammerne af 
Natura 2000 eller tilsvarende 
naturbevaringsprogrammer, jf. stk. 1, litra 
c), tredje led

c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i en stand, der gør det egnet til græsning 
eller dyrkning, jf. stk. 1, litra c)

c) fastsættelse af de kriterier, som 
landbrugerne skal opfylde for at overholde 
forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 
i god landbrugs- og miljømæssig stand 
(GLM), jf. stk. 1, litra c), andet led

d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsarealer, jf. stk. 1, litra h).

d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
type græs eller andet grøntfoder, der 
overvejende skal findes på permanente 
græsningsarealer, jf. stk. 1, litra h).
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 9

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 
fysiske eller juridiske personer eller til 
sammenslutninger af fysiske eller juridiske 
personer, der på deres landbrugsarealer
ikke udfører minimumsaktiviteterne fastsat 
af medlemsstaterne i overensstemmelse 
med artikel 4, stk. 1, litra c).

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

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
landbrugere, der modtog under 
5 000 EUR i direkte betalinger for det 
foregående år.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 55 om:
a) kriterier for fastsættelse af direkte 
betalinger, jf. artikel 1 og 2, især i det 
første år for tildeling af 
betalingsrettigheder, hvis værdien af 
betalingsrettighederne endnu ikke er 
endeligt fastsat samt for nye landbrugere
b) undtagelser fra bestemmelsen om, at 
indtægterne i det seneste regnskabsår 
anvendes, hvis sådanne tal ikke 
foreligger, samt
c) kriterier for fastsættelse af, hvornår en 
landbrugers landbrugsareal anses for 
overvejende at være holdt naturlig i en 
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stand egnet til græsning eller dyrkning.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan inden 
den 1. august 2013 beslutte at stille op mod 
10 % af deres årlige nationale lofter for 
kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 
denne forordning, til rådighed som 
supplerende støtte til foranstaltninger inden 
for rammerne af landdistriktsprogrammer, 
som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 
længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger.

1. Medlemsstaterne kan inden 
den 1. august 2013 beslutte at stille en vis 
procentdel af deres årlige nationale lofter 
for kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 
denne forordning, til rådighed som 
supplerende støtte til foranstaltninger inden 
for rammerne af landdistriktsprogrammer, 
som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 
længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger. 

Denne beslutning anmeldes til 
Kommissionen inden den dato, der er 
nævnt i dette stykke.

Denne beslutning anmeldes til 
Kommissionen inden den dato, der er 
nævnt i dette stykke.

Procentsatsen, der oplyses i stk. 2, bør 
være den samme for årene i stk. 1.

Procentsatsen, der oplyses i stk. 2, bør 
være den samme for årene i stk. 1.

1a. Efter 2014 kan medlemsstaterne før 1. 
august hvert år beslutte at øge den 
procentdel af deres årlige nationale lofter, 
der stilles til rådighed for foranstaltninger 
inden for rammerne af 
landdistriktsprogrammer, som finansieres 
med midler fra ELFUL i det følgende år.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 1. august 2013 kan 
Bulgarien, Estland, Finland, Letland, 
Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, 
Slovakiet, Spanien, Sverige og Det 
Forenede Kongerige i henhold til denne 
forordning beslutte at stille op til 5 % af 
beløbet til rådighed for støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
landdistriktsprogrammer, som ifølge 
forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL i 
perioden 2015-2020, som fastsat i 
forordning (EU) nr. […] [RDR]. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 
længere til rådighed til 
støtteforanstaltninger inden for rammerne 
af landdistriktsprogrammerne.

udgår

Denne beslutning anmeldes til 
Kommissionen inden den dato, der er 
nævnt i dette stykke.
Procentsatsen, der oplyses i stk. 2, bør 
være den samme for årene i første afsnit i 
stk.

Begrundelse

Tilbagegraduering bør ikke være tilladt, da det ville udgøre et tilbageskridt i forhold til den 
nuværende lovgivning. Søjle 2-midler bør dermed ikke anvendes til at kompensere for 
uretfærdig omfordeling under søjle 1.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
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som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet.

som en prioritet til unge landbrugere, der 
indleder en landbrugsaktivitet. Rettigheder 
til den maksimale betaling tildeles unge 
landbrugere, der forpligter til at anvende 
miljøvenlige landbrugspraksisser: 
integreret skadedyrsbekæmpelse, 
landbrug med høj natur- og 
landskabsværdi og økologisk landbrug.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) på ny at gøre opgivet landbrugsjord 
opdyrkelig

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet: 

1. For at modtage en betaling under 
grundbetalingsordningen, der er omhandlet 
i kapitel 1, skal landbrugere, der har ret til 
en sådan betaling, på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, anvende følgende 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet:

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end 
tre hektar og ikke er fuldstændig udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), fuldstændig braklagt 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året.

a) sikre omdrift som anført i artikel 30.

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift samt

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsningsarealer på deres bedrift som 
anført i artikel 31

c) have miljømæssige fokusområder på c) have miljømæssige fokusområder på 
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landbrugsarealet. landbrugsarealet som anført i artikel 32 
samt
ca) ikke at forlade deres landbrugsjord i 
mere end fem til otte sammenhængende 
uger som anført i artikel 31a;

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante landbrugsmetoder 
i stk. 1 og i overensstemmelse med artikel 
30, 31 og 32. 

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de fire relevante 
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 30 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødediversificering Omdrift

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), braklagt eller opdyrket 
med permanente afgrøder såsom 
olivenlunde, vinmarker eller frugthaver
eller afgrøder under vand i en betydelig del 
af året, skal dyrkningen på agerjord bestå 
af omdrift med mindst tre forskellige 
afgrøder, der passer til de lokale klima-, 
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overstige 70 % af agerjorden. jord- og vandforhold, eller også skal 
agerjorden ligge brak i tre på hinanden 
følgende år. Der skal indgå en bælgfrugt i 
omdriften.
1a. Uanset stk. 1 i denne artikel skal 
landbrugere i områder, hvor det ikke 
agronomisk muligt, f.eks. på grund af 
koldt klima, dyrke tre afgrøder i tre år i 
træk; dyrkningen på landbrugsarealet 
skal bestå af omdrift med to forskellige 
afgrøder.
1b. Uanset stk. 1 i denne artikel kan 
landbrugere i områder, hvor det 
agronomisk ikke er muligt, blive fritaget 
fra at skulle lade bælgfrugter indgå i 
omdriften. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 Artikel 31

Permanente græsarealer Permanente græsningsarealer

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

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

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

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

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

af referencearealerne udlagt som 
permanente græsningsarealer på regionalt 
niveau. Medlemsstaterne skal i dette 
tilfælde dokumentere, at de arealer, der er 
omlagt, ikke er blandt de mest værdifulde 
arealer set ud fra en miljøsynsvinkel.
Grænsen finder ikke anvendelse i ved force 
majeure eller særlige omstændigheder.

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

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

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a
Jorddække

1. Landbrugerne sikrer, at intet af deres 
støtteberettigede areal ligger hen uden 
vegetation i mere end fem på hinanden 
følgende uger, ved særligt tørre forhold 
eller i forbindelse med 
ukrudtsbekæmpelse i mere end 8 på 
hinanden følgende uger. En længere 
periode kan undtagelsesvist accepteres 
med henblik på at bekæmpe ukrudt et år, 
såfremt grænsen på fem uger overholdes, 
idet beregningen heraf sker over en 
femårs periode. Bræmmer uden nogen 
vegetation kan også accepteres, da de er et 
element i naturforvaltningen. Jorddække i 
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form af vegetation kan bestå af: naturlig 
vegetation, efterafgrøder, stubbe, græs 
eller anden bevoksning under permanente 
afgrøder. 
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende nærmere regler om 
forpligtelser i forbindelse med 
jorddækkeforanstaltningen, jf. stk. 1.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsningsarealer, 
er miljømæssigt fokusområde, herunder 
f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og delvis 
naturlige levesteder. For at blive betragtet 
som miljømæssige fokusområder må disse 
områder hverken pløjes, tilsås eller gødes 
med uorganisk gødning, og heller ikke 
sprøjtes, men de kan udlægges til 
græsning, og der kan høstes eller slås 
græs på dem, når det er sæson herfor, og 
det er foreneligt med bevaring af 
biodiversiteten.
1a. Som en undtagelse fra stk. 1 kan den i 
stk. 1 omhandlede minimumsprocentsats 
nedsættes til mindst 5 % i tilfælde af 
fællesforetagender, der gennemføres af en 
gruppe af landbrugere i form af 
sammenhængende tilstødende 
miljømæssige fokusområder.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Landbrugere fra områder med naturlige begrænsninger, der bidrager aktivt til bevaring og 
beskyttelse af landskabet og opretholdelse af den biologiske mangfoldighed, jord, klima og 
vand, bør støttes under denne foranstaltning. Landbrugssystemer, der er knyttet til mindst 
begunstigede områder, f.eks. landbrugsdrift af høj natur- og landskabsværdi, kan producere 
fødevareprodukter af høj kvalitet og bidrage betydeligt til de offentlige miljøgoder, herunder 
kulstoflagring, rent vand, landskabets kvalitet og den biologiske mangfoldighed. 

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Landbrugere fra områder med naturlige begrænsninger, der bidrager aktivt til bevaring og 
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beskyttelse af landskabet og opretholdelse af den biologiske mangfoldighed, jord, klima og 
vand, bør støttes under denne foranstaltning. Landbrugssystemer, der er knyttet til mindst 
begunstigede områder, f.eks. landbrugsdrift af høj natur- og landskabsværdi, kan producere 
fødevareprodukter af høj kvalitet og bidrage betydeligt til de offentlige miljøgoder, herunder 
kulstoflagring, rent vand, landskabets kvalitet og den biologiske mangfoldighed. 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre en effektiv forvaltning af 
den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende regler og betingelser for 

3. For at sikre en effektiv forvaltning af 
den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende regler og betingelser for 
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godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld.

godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld.
Disse bestemmelser skal omfatte krav til 
en vurdering af indvirkningen på miljøet.

Begrundelse

I betragtning af den meget høje pesticidanvendelse og forbrug af vand til vanding af 
bomuldsplanter er det hensigtsmæssigt at kræve en vurdering af miljøvirkningerne, før 
arealer godkendes til produktion af bomuld.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal indføre en 
ordning for mindre landbrugere i 
overensstemmelse med dette afsnit. Men 
hvis andelen af potentielle 
støttemodtagere i en medlemsstat udgør 
mindre end 5 % af landets landbrugere, 
behøver medlemsstaten ikke at anvende 
ordningen for mindre landbrugere.

Begrundelse

For at undgå overdrevent bureaukrati bør etableringen af ordningen for mindre landbrugere 
overlades til medlemsstaterne.
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