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Ændringsforslag 45
Åsa Westlund

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 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.

Or. en

Ændringsforslag 46
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 9
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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) 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 og græsgange.

Or. en

Ændringsforslag 47
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at overføre det pågældende beløb fra 
første til anden søjle. Det maksimale 
beløb, der kan overføres, fastsættes af 
Kommissionen efter høring af 
medlemsstaterne senest i begyndelsen af 
2014.

Or. lt
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Ændringsforslag 48
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Denne konvergens vil 
forholdsmæssigt blive finansieret af alle 
medlemsstater, hvis direkte betalinger 
ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 
alle betalingsrettigheder, der aktiveres i 
2019 i en medlemsstat eller i en region, 
have en ensartet enhedsværdi efter en 
konvergens til denne værdi, som bør finde 
sted i overgangsperioden i lineære trin. For 
at undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 

(21) Som følge af den successive 
integration af forskellige sektorer i 
enkeltbetalingsordningen og den deraf 
følgende overgangsperiode, der ydes til 
landbrugerne, er det blevet stadig 
vanskeligere at begrunde de store 
individuelle forskelle i hektarstøtten, der 
opstår på grund af anvendelsen af 
historiske referencer. Direkte 
indkomststøtte bør derfor fordeles mere 
ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 
mindske sammenkædningen med historiske 
referencer og inden for de generelle 
rammer for EU's budget. For at sikre en 
mere ligelig fordeling af den direkte støtte 
og samtidig tage hensyn til de forskelle, 
der stadig eksisterer i lønniveau og 
råvareomkostninger, vil størrelsen af den 
direkte støtte pr. hektar gradvis blive 
tilpasset. Alle medlemsstater med direkte 
betalinger på under 90 % af gennemsnittet 
kommer til at dække en tredjedel af 
forskellen mellem deres nuværende niveau 
og dette niveau. Imidlertid bør 
medlemsstater, hvis niveau for direkte 
betalinger selv efter tilpasninger ligger 
under 80 % af gennemsnittet i EU, 
tilpasse deres betalingsniveau til 80 %.
Denne konvergens vil forholdsmæssigt 
blive finansieret af alle medlemsstater, hvis 
direkte betalinger ligger over EU-
gennemsnittet. Desuden bør alle 
betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 
en medlemsstat eller i en region, have en 
ensartet enhedsværdi efter en konvergens 
til denne værdi, som bør finde sted i 
overgangsperioden i lineære trin. For at 
undgå drastiske økonomiske følger for 
landbrugere bør medlemsstater, der har 
anvendt enkeltbetalingsordningen og 
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om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

navnlig den historiske model, have 
mulighed for at tage historiske faktorer i 
betragtning ved beregningen af værdien af 
betalingsrettigheder i det første år for 
anvendelsen af den nye ordning. I debatten 
om den næste flerårige finansielle ramme, 
der starter i 2021, bør målet om at opnå 
fuldstændig konvergens ved lige fordeling 
af den direkte støtte i hele EU i den 
pågældende periode tages op.

Or. en

Ændringsforslag 49
Riikka Manner

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"-

(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"-
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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].

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, og landbrugere, som 
har forpligtet sig til miljø- og
klimaforanstaltninger i overensstemmelse 
med artikel 29 i forordning (EU) nr. 
[RDR], 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].

Or. fi

Ændringsforslag 50
Gerben-Jan Gerbrandy

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 

(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, biodiversiteten 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 
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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 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning 
(EU) nr. […] [HZR].

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. 
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].

Or. en

Ændringsforslag 51
Matthias Groote

Forslag til forordning
Betragtning 26
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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 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er at fremme bæredygtigt 
landbrug og forbedre de miljømæssige 
resultater gennem en komponent af de 
direkte betalinger, som skal være grønnere. 
Landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet 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 
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 



PE489.554v01-00 10/66 AM\902453DA.doc

DA

den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. de

Ændringsforslag 52
Julie Girling

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 

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en aftalt
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 er forbundet med landbruget.
Disse aktioner kan omfatte "grønnere" 
foranstaltninger, såsom udvælgelse af 
afgrøder, der er egnede til vilde dyr og 
planter, fugle- og insektfoder, planlagte 
biodiversitetskorridorer, foranstaltninger 
til afbødning af klimaændringer og 
generelt miljømæssigt ansvar. Disse 
foranstaltninger bør være rimelige og i 
overensstemmelse med lokale klima-, 
jord- og vandforhold.
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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].

Or. en

Ændringsforslag 53
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 kunne 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 
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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].

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, bør det 
indvirke på størrelsen af de direkte 
betalinger, der tildeles. 

Or. en

Ændringsforslag 54
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) På grund af de forskellige 
miljømæssige forhold i medlemsstaterne 
kan grønnere mål muligvis bedre nås på 
nationalt eller regionalt plan. Derfor bør 
medlemsstaterne have større fleksibilitet i 
anvendelsen af den grønnere komponent 
af de direkte betalinger.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Julie Girling

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Julie Girling

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 græsarealer og 
græsgange, 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.

Or. en

Ændringsforslag 57
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre en effektiv og 
sammenhængende gennemførelse af de 
"miljømæssige indsatsområder" og under 
hensyntagen til medlemsstaterne særlige 
forhold, bør Kommissionen have beføjelse 
til at vedtage retsakter i henhold til 
traktatens artikel 290 om den yderligere 
definition af andre typer miljømæssige 
indsatsområder, der kan tages i 
betragtning, forudsat, at procentsatsen i 
nævnte foranstaltning overholdes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Den grønnere komponent af de 
direkte betalinger skal betragtes som et 
incitament og ikke som en byrde. Der bør 
således ikke pålægges landbrugerne 
yderligere administrative krav. Der bør 
desuden ikke pålægges yderligere krav 
eller restriktioner med hensyn til områder, 
hvor der allerede gælder krav om 
krydsoverensstemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 59
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Betragtning 33
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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 
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.

(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. 
Der bør gives mulighed for at tildele
koblet støtte i tilfælde af afgrøder, som er 
gavnlige for miljøet, såsom bælgplanter 
og afgrøder, der bidrager til selvforsyning 
i vegetabilske proteiner.

Or. fr
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Ændringsforslag 60
Julie Girling

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 
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. 

(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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182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 61
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at målrette op til 5 % af deres 
nationale lofter til særlige 
landbrugsaktiviteter, der er til gavn for 
miljøet og dyrevelfærden. Dette bør 
omfatte fremme af landbrugssystemer 
såsom landbrug af høj naturværdi og 
praksisser, der giver gode resultater på 
miljøområdet og højere standarderne for 
dyrevelfærd. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår 
fastlæggelse af betingelserne for tildeling 
af denne særlige støtte.

Or. en

Ændringsforslag 62
Riikka Manner

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 

(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.
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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.

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, 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.

Or. fi

Ændringsforslag 63
Gerben-Jan Gerbrandy

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 

(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.
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for hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

Or. en

Ændringsforslag 64
Anna Rosbach

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. Sådanne valg 
træffes én gang, inden for bestemte 
grænser og for hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.

Or. en

Ændringsforslag 65
Satu Hassi, Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en betaling til landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet

ii) en betaling til landbrugere, der benytter 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
biodiversiteten, for en god forvaltning af 
jordens frugtbarhed og vandressourcer, 
for klimaet og for miljøet, og som går 
betydeligt længere end bestemmelserne 



PE489.554v01-00 20/66 AM\902453DA.doc

DA

om krydsoverensstemmelse

Or. en

Ændringsforslag 66
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- fornyet anvendelse af landbrugsarealer, 
hvor dyrkning er opgivet

Or. fr

Ændringsforslag 67
Julie Girling

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

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "permanente afgrøder": afgrøder uden 
for omdriften, bortset fra permanente 

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

græsarealer og græsgange, som dyrkes på 
arealerne i fem år eller længere og giver 
udbytte i flere år, herunder planteskoler og 
lavskov med kort omdriftstid

Or. en

Ændringsforslag 69
Åsa Westlund

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 græsarealer": arealer, der 
anvendes til dyrkning af græs eller andet
foder, 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 eller egenskaber af betydning 
for traditionelle græsganges særlige 
egenskaber, forudsat at der fortsat er mest 
græs og andet foder

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition er problematisk, da græsgange, der er vigtige som 
landbrugsressourcer samt for biodiversiteten, ikke er medtaget. Dette forslag indeholder disse 
arealer og fører til en forenkling, til et mere retfærdigt system og indeholder miljømæssige 
værdier. Ændringen giver mulighed for større fleksibilitet til regionale forskelle, mens det 
understreges, at jorden skal være landbrugsjord for at være berettiget til støtte.

Ændringsforslag 70
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h
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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 græsarealer og 
græsgange": 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, herunder f.eks. hedelyng 

Or. en

Ændringsforslag 71
Satu Hassi, Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

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 
naturlig vegetation. Det kan endvidere 
være kendetegnet ved en stor 
overflademæssig mangfoldighed.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 16.
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Ændringsforslag 72
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, hvis niveau for direkte 
betalinger selv efter tilpasninger ligger 
under 80 % af gennemsnittet i EU, bør 
tilpasse deres betalingsniveau til 80 %.

Or. en

Ændringsforslag 73
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne skal definere "aktiv 
landbruger" i deres nationale lovgivning i 
overensstemmelse med definitionen af 
begrebet "landbrugsaktivitet" i artikel 4, 
stk. 1, litra c.  

Or. fi

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".

Ændringsforslag 74
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. En aktiv landbruger er en person, der 
udøver en landbrugsaktivitet, og at udøve 
en landbrugsaktivitet betyder, at:

Or. en

Ændringsforslag 75
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne kan opstille passende 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier for at sikre, at der ikke tildeles 
nogen direkte betalinger til en landbruger, 
hvis:

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag øger den administrative byrde for landbrugerne såvel som for 
myndighederne og er ikke rettet mod det egentlige problem med passive landbrugere, da de 
fleste af dem ville modtage mindre end 5 000 EUR i alle tilfælde og dermed ikke være omfattet 
af dette afsnit.

Ændringsforslag 76
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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seneste regnskabsår 

Or. fi

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".

Ændringsforslag 77
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis landbrugsaktivitet kun udgør en 
ubetydelig del af vedkommendes samlede 
økonomiske virksomhed, eller 

Or. en

Ændringsforslag 78
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 79
Riikka Manner



PE489.554v01-00 26/66 AM\902453DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. fi

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".

Ændringsforslag 80
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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) hvis vigtigste forretningsformål eller 
selskabsformål ikke er at drive 
landbrugsvirksomhed.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag øger den administrative byrde for landbrugerne såvel som for 
myndighederne og er ikke rettet mod det egentlige problem med passive landbrugere, da de 
fleste af dem ville modtage mindre end 5 000 EUR i alle tilfælde og dermed ikke være omfattet 
af dette afsnit.
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Ændringsforslag 81
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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) bevarelse af landbrugsarealet i en 
stand, der gør det egnet til græsning eller 
dyrkning eller udførelse af andre 
minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne. 

Or. en

Ændringsforslag 82
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) deres opdyrkede områder er blevet 
forringede under landbrugerens ledelse 
(jord, hvor dyrkning er opgivet, forsuring 
af jorden, reduktion af organisk stof i 
jorden, hvilket gør muldlaget uegnet til 
dyrkning). 

Or. fr

Ændringsforslag 83
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fi

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".

Ændringsforslag 84
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 85
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag øger den administrative byrde for landbrugerne såvel som for 
myndighederne og er ikke rettet mod det egentlige problem med passive landbrugere, da de 
fleste af dem ville modtage mindre end 5 000 EUR i alle tilfælde og dermed ikke være omfattet 
af dette afsnit.

Ændringsforslag 86
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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 
og and
c) kriterier for fastsættelse af, hvornår en 
landbrugers landbrugsareal anses for 
overvejende at være holdt naturlig i en 
stand egnet til græsning eller dyrkning.

Or. fi

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af "aktiv landbruger" er ikke brugbart. Mængden af 
direkte støtte giver ikke i sig selv en indikation af landbrugerens aktiviteter. Medlemsstaterne 
bør selv definere "aktiv landbruger".
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Ændringsforslag 87
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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 
og and
c) kriterier for fastsættelse af, hvornår en 
landbrugers landbrugsareal anses for 
overvejende at være holdt naturlig i en 
stand egnet til græsning eller dyrkning.

Or. en

Ændringsforslag 88
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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 
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endeligt fastsat samt for nye landbrugere
b) undtagelser fra bestemmelsen om, at 
indtægterne i det seneste regnskabsår 
anvendes, hvis sådanne tal ikke foreligger 
og and
c) kriterier for fastsættelse af, hvornår en 
landbrugers landbrugsareal anses for 
overvejende at være holdt naturlig i en 
stand egnet til græsning eller dyrkning.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag øger den administrative byrde for landbrugerne såvel som for 
myndighederne og er ikke rettet mod det egentlige problem med passive landbrugere, da de 
fleste af dem ville modtage mindre end 5 000 EUR i alle tilfælde og dermed ikke være omfattet 
af dette afsnit.

Ændringsforslag 89
Satu Hassi, Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis bestemmelserne om 
krydsoverensstemmelse i artikel 93 i 
forordning (EU) nr. […] [HZR] ikke 
overholdes.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse giver de europæiske borgere sikkerhed for, at offentlige midler ikke gør 
skade.

Ændringsforslag 90
Satu Hassi, Margrete Auken

Åsa Westlund
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 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 op mod 
20 % 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. De midler, der overføres i 
overensstemmelse hermed, skal 
finansieres 100 % fra EU's 
landbrugspolitiks budget, på betingelse af 
at de er rettet mod miljøet i 
overensstemmelse med prioritet (4) og (5) 
for udvikling af landdistrikterne som 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) 
nr. [.. .] [RDR].

Or. en

Ændringsforslag 91
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 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 

1. Medlemsstaterne kan inden 
den 1. august 2013 beslutte at stille en 
andel 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 
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længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger.

længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 92
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 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 op mod 
20 % 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.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der i 2011 aktiverede mindst 
en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, begge i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 

Landbrugere, der i 2011 aktiverede mindst 
en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 
arealbetalingsordning, bedriftens salgbare 
bruttoproduktion, merværdi eller antallet 
af ansatte medarbejdere i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
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forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. it

Ændringsforslag 94
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne bruger den nationale 
reserve til at tildele betalingsrettigheder 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 95
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) på ny at gøre opgivet landbrugsjord 
opdyrkelig

Or. fr
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Ændringsforslag 96
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

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. 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 det 
lokale klima, miljøet og vandforholdene:

Or. en

Ændringsforslag 97
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 afgrødediversificering som anført 
i artikel 30

Or. fi

Begrundelse

Med henblik på at forenkle teksten, bør grønnere bestemmelser i denne artikel være i 
overensstemmelse med den mere detaljerede artikel 30.

Ændringsforslag 98
Kārlis Šadurskis
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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) have to forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker
flere hektarer end gennemsnitsstørrelsen 
på et landbrug i det pågældende land, og 
hvis mere end 40 % af det støtteberettigede 
areal er udlagt til græsproduktion (tilsået 
eller naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året.

Or. en

Ændringsforslag 99
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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) have to 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.

Or. it

Ændringsforslag 100
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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) at vælge afgrøder inden for omdriften, 
der er egnede til vilde dyr og planter samt 
fugle- og insektfoder

Or. en

Ændringsforslag 101
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer og

Or. en

Ændringsforslag 102
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente 
græsarealer på deres bedrift  og

b) planlægge og vedligeholde
biodiversitetskorridorer og

Or. en

Ændringsforslag 103
Matthias Groote
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

c) have miljømæssigt bæredygtige
fokusområder på landbrugsarealet.

Or. de

Ændringsforslag 104
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

c) gennemføre foranstaltninger til 
afbødning af klimaændringer og fremme 
miljømæssigt ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 105
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis landbrugerne ikke overholder de 
krav, der er beskrevet i dette kapitel, 
risikerer de at miste den del af deres 
betaling, som er omhandlet i artikel 33, 
stk. 1, i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 106
Julie Girling
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 landbrugsmetoderne i stk. 1 
og i overensstemmelse med artikel 30, 31 
og 32.

Or. en

Ændringsforslag 107
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 
der er omhandlet i dette kapitel, såfremt de 
benytter de metoder, der er omhandlet i 
dette kapitel, for så vidt disse metoder på 
den pågældende bedrift er forenelige med 
målene i disse direktiver.

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 
delvist er beliggende i områder, der er 
omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 
2009/147/EF og forordning (EF) nr. 
1698/2005 (om visse ordninger for 
miljøvenligt landbrug), er berettiget til den 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel, 
såfremt de benytter de metoder, der er 
omhandlet i dette kapitel, for så vidt disse 
metoder på den pågældende bedrift er 
forenelige med målene i disse direktiver og 
denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 108
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere, som har forpligtet sig til 
miljø- og klimaforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 29 i 
forordning (EU) nr. [RDR], er automatisk 
berettiget til den støtte, der er omhandlet i 
dette kapitel.

Or. fi

Begrundelse

Landbrugere, som har forpligtet sig til miljø- og klimaforanstaltninger i landbruget under 
søjle II, anvender allerede gode landbrugspraksisser.

Ændringsforslag 109
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere, som bruger traditionelle 
metoder med høj økologisk og 
bevaringsmæssig værdi i de forskellige 
medlemsstater, for eksempel den særlige 
situation i Middelhavslandene, med 
hensyn til diversificering af afgrøder og 
jord af økologisk betydning, 
græsningsarealer, permanente afgrøder 
(olivenlunde, vinmarker, æbleplantager) 
eller risdyrkning, og som bidrager til at 
standse tabet af biodiversitet, skal være 
berettiget til betaling under dette kapitel.

Or. en
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Ændringsforslag 110
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Landbrugere, hvor 50 % af den 
samlede agerjord er græsarealer, er 
automatisk berettiget til den støtte, der er 
omhandlet i dette kapitel.

Or. fi

Ændringsforslag 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestemmelserne i dette kapitel finder 
ikke anvendelse på bedrifter med et areal 
på mindre end 15 hektar, der som følge af 
økonomiske og historiske forhold 
anvender miljøvenlige 
landbrugspraksisser, der fremmer 
biodiversiteten.

Or. lt

Ændringsforslag 112
Kārlis Šadurskis

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 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker
flere hektarer end gennemsnitsstørrelsen 
på et landbrug i det pågældende 
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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 
overstige 70 % af agerjorden.

medlemsland, og hvis mere end 40 % af 
det støtteberettigede areal er 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 to
forskellige afgrøder. Hovedafgrøden må 
ikke overstige 80 % af agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 113
Satu Hassi, Margrete Auken
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 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end ti hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsgange (tilsået eller naturligt 
forekommende) eller fuldstændig braklagt,
eller opdyrket med permanente afgrøder 
eller fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året, skal 
dyrkningen på agerjord bestå af omdrift 
med mindst fire afgrøder, hvoraf mindst 
en skal være bælgfrugter, der er 
hensigtsmæssige ud fra et regionalt 
synspunkt, og de skal dække mindst 10 % 
af de støtteberettigede hektarer. Ingen af 
de fire afgrøder må dække mere end 50 %
af agerjorden.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 27.

Ændringsforslag 114
Riikka Manner



AM\902453DA.doc 43/66 PE489.554v01-00

DA

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 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 50 % af gennemsnitsstørrelsen 
på et landbrug i den pågældende 
medlemsstat som fastlagt i bilag VI eller 
ikke er fuldstændig opdyrket med afgrøder 
under vand i en betydelig del af året, eller 
hvis mindre end 50 % af landbrugerens 
agerjord er udlagt som græsarealer 
og/eller grøn braklægning og/eller 
flerårige afgrøder, 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 overstige 70 % af 
agerjorden.

Or. fi

Begrundelse

En nedre grænse på tre hektar er alt for lille. Kravet om at dyrke tre afgrøder vil medføre 
bureaukrati og store omkostninger for små landbrug.

Ændringsforslag 115
Corinne Lepage
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 
overstige 70 % af agerjorden.

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 i omdrift 
eller tre på hinanden følgende års 
braklægning. Omdriften skal omfatte en 
bælgplanteafgrøde. For store 
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kornbedrifter skal omdriften ikke 
nødvendigvis omfatte en bælgplante, men 
landbrugeren er forpligtet til at 
diversificere sin produktion på en sådan 
måde, at han øremærker 10 % af sin 
dyrkbare jord til produktion af en 
bælgplante.

Or. fr

Ændringsforslag 116
Oreste Rossi
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 
overstige 70 % af agerjorden.

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 to forskellige afgrøder. Ingen af de 
to afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

Or. it

Ændringsforslag 117
Julie Girling

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 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er udlagt til 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende), braklagt eller opdyrket 
med afgrøder under vand i en betydelig del 
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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 
overstige 70 % af agerjorden.

af året, skal dyrkningen på agerjord bestå 
af en passende omdrift, der omfatter 
braklagt jord, der er tilpasset de lokale 
klima og jord- og vandforhold.

Or. en

Ændringsforslag 118
Satu Hassi, Margrete Auken
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mindre end ti hektar og ikke er 
fuldstændig udlagt til græsgange eller 
græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende) eller fuldstændig 
braklagt, eller opdyrket med permanente 
afgrøder, eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjorden bestå 
af en afgrødediversificering med mindst 
tre afgrøder, herunder bælgfrugter på 
mindst 5 % af de støtteberettigede 
hektarer.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 27.

Ændringsforslag 119
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1, skal dyrkningen på 
agerjord i de områder, der er nævnt i 
artikel 33 i forordning (EU) nr. [RDR], 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger, bestå af mindst to 
forskellige afgrøder. Hovedafgrøden må 
ikke overstige 80 % af agerjorden.

Or. fi

Begrundelse

Kravet om tre afgrøder er særlig vanskelig at gennemføre i det nordlige klima, og derfor bør 
to afgrøder være tilstrækkelig i områder med vanskelige naturforhold. Den korte vækstsæson 
og gennemsnitlige lave temperatur begrænser i høj grad udvalget af afgrøder, der kan dyrkes. 
Græsproduktion er også almindelig i disse områder, hvilket i sig selv fremmer biodiversiteten.

Ændringsforslag 120
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 31 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsarealer og græsgange

Or. en

Ændringsforslag 121
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugerne bevarer som permanente 
græsarealer de områder af deres bedrifter, 
der er anmeldt som sådanne i den 
ansøgning, der er indgivet i henhold til 

Medlemsstaterne sikrer, at det samlede 
areal af permanente græsarealer 
opretholdes.
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artikel 74, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i 
det følgende benævnt "referencearealer 
udlagt som permanente græsarealer").

Or. fi

Begrundelse

For at undgå problemer med bureaukrati og overvågning er det bedre at betragte mængden 
af permanente græsarealer på medlemsstatsniveau i stedet for på den enkelte bedrift.

Ændringsforslag 122
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. Medlemsstaterne sikrer, at land, der 
anmeldes som permanente græsarealer, 
forbliver permanente græsarealer på 
nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 123
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

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. 
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XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer").

XXX (HZR) for ansøgningsåret 2014 (i det 
følgende benævnt "referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer og 
græsgange").

Or. en

Ændringsforslag 124
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår

Or. fi

Begrundelse

For at undgå problemer med bureaukrati og overvågning er det bedre at betragte mængden 
af permanente græsarealer på medlemsstatsniveau i stedet for på den enkelte bedrift.

Ændringsforslag 125
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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).

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 126
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
græsarealer og græsgange 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).

Or. en

Ændringsforslag 127
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arealer med træagtige planter skal 
sidestilles med referencearealer udlagt 
som permanente græsarealer som fastlagt 
i det foregående afsnit.

Or. it

Begrundelse

Vinarealer eller arealer med oliven har et biodiversitetsniveau, der kan sammenlignes med 
permanente græsarealer og kan lagre mere kulstof. 

Ændringsforslag 128
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 129
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fi

Begrundelse

For at undgå problemer med bureaukrati og overvågning er det bedre at betragte mængden 
af permanente græsarealer på medlemsstatsniveau i stedet for på den enkelte bedrift.

Ændringsforslag 130
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5 % af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer og forny 25 % af 
deres tilsåede græsarealer. Grænsen finder 
ikke anvendelse i ved force majeure eller 
særlige omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 131
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 132
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår
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overdragelse af jord.

Or. en

Ændringsforslag 133
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 arealer udlagt som permanente 
græsarealer, fornyelse af permanente 
græsarealer og omlægning af agerjord til 
permanente græsarealer. 

Or. fi

Ændringsforslag 134
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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 og græsgange, jf. andet afsnit i 
stk. 1, fornyelse af permanente græsarealer 
og græsgange, omlægning af agerjord til 
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græsarealer, hvis den tilladte reduktion i 
henhold til stk. 2 overskrides, samt 
ændring af referencearealer udlagt som 
permanente græsarealer ved overdragelse 
af jord.

permanente græsarealer og græsgange, 
hvis den tilladte reduktion i henhold til 
stk. 2 overskrides, samt ændring af 
referencearealer udlagt som permanente 
græsarealer og græsgange ved 
overdragelse af jord.

Or. en

Ændringsforslag 135
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32
Miljømæssigt fokusområde udgår

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).
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 136
Satu Hassi, Margrete Auken, Corinne Lepage
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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 10 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsgange, 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.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ordførerens ændringsforslag 33. For at give mulighed for økologiske 
indsatsområder også i områder med intensiv dyrkning bør procentsatsen stå i forhold til 
bedriftsstørrelsen.

Ændringsforslag 137
Riikka Manner

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. 

1. Landbrugere, hvor mindre end 50 % af 
deres agerjord er udlagt til græsarealer 
og/eller flerårige afgrøder, skal sikre, at 
mindst 7 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, er miljømæssigt fokusområde, 
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artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. fi

Begrundelse

Græsproduktion hjælper biodiversitet, og derfor giver 7 % ikke en betydelig merværdi i form 
af biodiversitet for landmænd, hvor størstedelen af deres agerjord er udlagt til græsarealer.

Ændringsforslag 138
Kārlis Šadurskis

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 græsarealer, er 
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer og skovklædte områder, 
jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. en

Ændringsforslag 139
Peter Liese

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, 

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, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
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bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). 5 % kan 
betragtes som tilstrækkeligt, hvis en 
landbruger frivilligt indfører 
miljøforanstaltninger og f.eks. sikrer, at al 
den gylle, der produceres, ikke spredes, 
før den har passeret gennem et 
biogasanlæg, for at reducere ubehagelige 
lugte og emissioner. Kommissionen 
tillægges i henhold til artikel 55 beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter med 
henblik på at specificere, hvilke yderligere 
foranstaltninger til gavn for miljøet, der 
kan berettige godkendelse som værende 
tilstrækkelig for at fastsætte en lavere 
procentdel af en landbrugers 
støtteberettigede hektar. 

Or. de

Begrundelse

Formålet med forslaget er at øge offentlighedens accept af landbruget og mindske dens 
indvirkning på miljøet. Lokale beboere er alvorligt generet af spredningen af rå gylle. 
Gæringsprocessen i biogasanlægget reducerer betydeligt både generne fra ubehagelige lugte 
og indvirkningen på klimaet.

Ændringsforslag 140
Oreste Rossi

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 3 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf. 
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. it
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Ændringsforslag 141
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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. En vis del af det støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, skal være et miljømæssigt 
fokusområde, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), 
nr. ii). Dette område skal være mindst:

a) 2,5 % af det støtteberettigede 
landbrugsareal eller
b) 7 % af det støtteberettigede 
landbrugsareal, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsarealer, og 
terrasser, bræmmer, landskabstræk eller 
andre arealer, der allerede er omfattet af 
kravene om krydsoverensstemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 142
Corinne Lepage

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. 

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, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer i omdrift, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
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artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii). områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. fr

Ændringsforslag 143
Gerben-Jan Gerbrandy

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 græsarealer, som er 
omlagt til et sammenhængende forvaltet 
net af miljømæssige fokusområder, 
herunder f.eks. braklagte arealer, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. en

Ændringsforslag 144
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Uanset stk. 1, skal de miljømæssige 
fokusområder i områder, der er 
omhandlet i artikel 33 i forordning (EU) 
nr. [RDR], med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger, dække 
5 % af landbrugerens agerjord. 

Or. fi
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Begrundelse

Især i de nordlige regioner er klima og dermed vækstbetingelserne en større udfordring end i 
mange andre dele af Europa. I de nordlige områder er strukturen for udstykning af grunde 
generelt fragmenteret, og jordstykkerne med landbrugsjord er små og for det meste omgivet 
af skov, som til gengæld allerede fremmer biodiversiteten. Græsproduktionen er også 
fremherskende i de nordlige områder.

Ændringsforslag 145
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i henhold til artikel 55 
med henblik på yderligere at definere 
typerne af miljømæssige fokusområder, 
der er nævnt i stk. 1, og at tilføje og 
definere andre typer miljømæssige 
fokusområder, der kan tages i betragtning 
i forbindelse med overholdelsen af den 
procentsats, der er omhandlet i stk. 1.

2. Landbrugere i medlemsstater, hvor 
mere end 50 % af området er dækket af 
skove, vådområder, sumpe og naturlige 
levesteder, sikrer, at mindst 1,5 % af deres 
støtteberettigede hektar er et miljømæssigt 
fokusområde. Landbrugere, som har mere 
end 20 % skovareal i deres 
støtteberettigede areal skal undtages fra 
dette krav.

Or. en

Begrundelse

Krav til en grønnere komponent bør undgå overlapning med GLM og SMR under 
krydsoverensstemmelse. Dette ville betyde en mindre administrativ byrde, enklere og klarere 
krav, som ikke skaber nogen mulighed for dobbelt straf og misforståelser blandt landbrugere.

Ændringsforslag 146
Satu Hassi, Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
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medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

medlemsstaterne mindst 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II i 
2014, og dette beløb forhøjes til 50 % 
inden 2020.

Or. en

Ændringsforslag 147
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger 
medlemsstaterne 20 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. it

Ændringsforslag 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, bruger
medlemsstaterne 30 % af det årlige 
nationale loft, der er fastsat i bilag II.

1. For at finansiere den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel, kan
medlemsstaterne anvende op til 30 % af 
det årlige nationale loft, der er fastsat i 
bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 149
Matthias Groote
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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, som falder inden for rammerne af 
dette stykke, eller på grundlag af objektive 
og ikke-diskriminerende, miljømæssige og 
bæredygtige 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].

Or. de

Ændringsforslag 150
Kārlis Šadurskis

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.

Or. en

Ændringsforslag 151
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Koblet støtte kan kun ydes under ganske 
særlige omstændigheder til:
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mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og lavskov 
med kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 152
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fi

Begrundelse

Produktionsarealer skal så vidt muligt give behandles ens.

Ændringsforslag 153
Julie Girling

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 

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

vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager

Or. en

Ændringsforslag 154
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 155
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at finansiere den frivillige koblede 
støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 
den 1. august i det år, der går forud for det 
første år for gennemførelsen af sådan 
støtte, at anvende op til 20 % af deres 
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nationale loft, der er fastsat i bilag II. nationale loft, der er fastsat i bilag II.

Or. it

Ændringsforslag 156
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 
mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 
mere end 10 % af beløbet, der er til 
rådighed til direkte betalinger, jf. artikel 
182, stk. 7, i Rådets forordning (EF) nr. 
1234/2007 af 22. oktober 2007 om en 
fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen1) og afsnit III, 
IV og IV i forordning (EF) nr. 73/2009, 
med undtagelse af afsnit IV, afdeling 6, til 
finansiering af foranstaltninger i afsnit III, 
kapitel 2 i afdeling 2 i forordning (EF) nr. 
73/2009, støtten i nævnte forordnings 
artikel 68, stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, 
litra b) og e), eller foranstaltningerne i 
kapitel 1, med undtagelse af afsnit I, 
afdeling 6 beslutte at bruge end 10 % af det 
årlige nationale loft i bilag II efter 
godkendelse fra Kommissionen i henhold 
til artikel 41

____________
1EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

Or. fi

Ændringsforslag 157
Satu Hassi, Margrete Auken
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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 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld.

3. For at sikre en effektiv forvaltning af 
den afgrødespecifikke betaling for bomuld 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 55 
vedrørende regler og betingelser for 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld.
Disse bestemmelser skal omfatte krav til 
en vurdering af indvirkningen på miljøet.

Or. en

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 158
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. 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.

Or. fi

Begrundelse

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

Ændringsforslag 159
Corinne Lepage

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. Dog mister de retten 
til 30 % af grundbetalingen, medmindre 
de sælger 10 % af deres produktion 
direkte eller lokalt.

Or. fr


