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Ændringsforslag 82
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation og risikostyring i 
landbruget, genopretning, bevarelse og 
forbedring af økosystemer, der er 
afhængige af landbrug og skovbrug, 
ressourceeffektivitet og overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren og fremme 
af social integration, 
fattigdomsbekæmpelse og økonomisk 
udvikling i landdistrikterne. I den 
forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 

(5) For at sikre en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne er det nødvendigt at 
fokusere på et begrænset antal centrale 
prioriteter i forbindelse med 
vidensoverførsel og innovation i landbrug, 
skovbrug og landdistrikter, 
konkurrenceevnen hos alle typer landbrug 
og bedriftens levedygtighed, 
fødekædeorganisation i landbruget, 
genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, der er afhængige af landbrug 
og skovbrug, ressourceeffektivitet og 
overgangen til en lavemissionsøkonomi i 
landbrugs-, fødevare- og 
skovbrugssektoren og fremme af social 
integration, fattigdomsbekæmpelse og 
økonomisk udvikling i landdistrikterne. I 
den forbindelse skal der tages hensyn til de 
forskellige situationer, der påvirker 
landdistrikterne med forskellige 
karakteristika eller forskellige kategorier af 
potentielle støttemodtagere, og de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer. Afbødningsindsatsen 
bør have tilknytning til både begrænsning 
af emissioner i landbrug og skovbrug fra 
vigtige aktiviteter som f.eks. 
husdyrproduktion, brug af gødningsstoffer 
og bevarelse af kulstofdræn og fremme af 
kulstofbinding i forbindelse med 
arealudnyttelse, ændring af arealudnyttelse 
og skovbrugssektoren. EU-prioriteten for 
udvikling af landdistrikterne i forbindelse 
med vidensoverførsel og innovation i 
landbrug, skovbrug og landdistrikter bør 
anvendes tværgående i forhold til de andre 
EU-prioriteter for udvikling af 
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EU-prioriteter for udvikling af 
landdistrikterne.

landdistrikterne.

Or. en

Begrundelse

Målet med anden søjle er at støtte eller tilskynde landbrugerne til at øge deres bedrifters og 
samfunds miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed. Det ville derfor ikke være 
passende at indføre risikostyringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 83
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til
"forureneren betaler"-princippet.
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om støtten til at nå
klimaforandringsmålene i
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.

(6) EU-prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til
"forureneren betaler"-princippet.
Medlemsstaterne bør sikre, at
klimaforandringsmålene er klart defineret 
og integreret i den metode, der er vedtaget 
med henblik på at prioritere projekter.

Or. en

Ændringsforslag 84
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-prioriteterne for udvikling af (6) EU-prioriteterne for udvikling af 
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landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til
"forureneren betaler"-princippet.
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om støtten til at nå
klimaforandringsmålene i 
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.

landdistrikterne bør gennemføres inden for 
rammerne af bæredygtig udvikling og 
Unionens fremme af målet om beskyttelse 
og forbedring af miljøet, jf. traktatens 
artikel 11 og 19, under hensyntagen til
"forureneren betaler"-princippet.
Medlemsstaterne bør forelægge 
oplysninger om, hvordan de vil 
gennemføre biodiversitetsstrategien og
klimaforandringsmålene i 
overensstemmelse med ønsket om at 
afsætte mindst 20 % af Unionens budget 
hertil efter en metode, der vedtages af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Aktiviteterne under denne forordning 
bør støtte og ikke overlappe de 
foranstaltninger, der er til rådighed under 
andre af Unionens finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
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landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et 
sæt regionale programmer, bør også kunne 
udarbejde en national ramme, uden en 
særskilt budgettildeling for at lette 
koordineringen mellem regionerne i 
forbindelse med landsdækkende 
udfordringer.

landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer, bl.a. under 
hensyntagen til deres særlige 
miljømæssige situation. Hvert program bør 
identificere en strategi til opfyldelse af mål 
i relation til EU-prioriteterne for udvikling 
af landdistrikterne og en række udvalgte 
foranstaltninger. Programmeringen bør 
være i overensstemmelse med EU-
prioriteterne for udvikling af landdistrikter, 
men bør samtidig være tilpasset nationale 
forhold og supplere andre EU-politikker, 
navnlig markedspolitikken på 
landbrugsområdet, samhørighedspolitikken 
og den fælles fiskeripolitik. Medlemsstater, 
der vælger et sæt regionale programmer, 
bør også kunne udarbejde en national 
ramme, uden en særskilt budgettildeling 
for at lette koordineringen mellem 
regionerne i forbindelse med 
landsdækkende udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 87
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 

(8) For at sikre en umiddelbar og 
afbalanceret gennemførelse af 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne bør støtten fra ELFUL 
være baseret på tilstedeværelsen af sunde 
administrative rammebetingelser. 
Medlemsstaterne bør derfor vurdere, om 
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visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger.
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstater, der vælger et 
sæt regionale programmer, bør også kunne 
udarbejde en national ramme, uden en 
særskilt budgettildeling for at lette 
koordineringen mellem regionerne i 
forbindelse med landsdækkende 
udfordringer.

visse forhåndsbetingelser er opfyldt. Hver 
medlemsstat bør udarbejde enten et 
nationalt program for udvikling af 
landdistrikterne for hele sit område eller et 
sæt regionale programmer. Hvert program 
bør identificere en strategi til opfyldelse af 
mål i relation til EU-prioriteterne for 
udvikling af landdistrikterne og en række 
udvalgte foranstaltninger. 
Programmeringen bør være i 
overensstemmelse med EU-prioriteterne 
for udvikling af landdistrikter, men bør 
samtidig være tilpasset nationale forhold 
og supplere andre EU-politikker, navnlig 
markedspolitikken på landbrugsområdet, 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Medlemsstaterne bør også 
sikre, at deres nationale eller regionale 
programmer er i overensstemmelse med 
andre nationale programmer, såsom de 
nationale handlingsplaner for vedvarende 
energi og de nationale skovprogrammer. 
Medlemsstater, der vælger et sæt regionale 
programmer, bør også kunne udarbejde en 
national ramme, uden en særskilt 
budgettildeling for at lette koordineringen 
mellem regionerne i forbindelse med 
landsdækkende udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 88
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør vedrøre bl.a. unge 

(9) Medlemsstaterne bør have mulighed for 
i deres programmer for udviklingen af 
landdistrikterne at indsætte tematiske 
delprogrammer med henblik på at imødegå 
specifikke behov på områder af særlig 
betydning for dem. Tematiske 
delprogrammer bør berøre bl.a. unge 



PE489.555v01-00 8/80 AM\902455DA.doc

DA

landbrugere, små bedrifter, bjergområder 
og oprettelse af korte forsyningskæder. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give mulighed for at behandle
omstrukturering af landbrugssektorer, som 
har en stærk indvirkning på udviklingen af 
landdistrikterne. Som et middel til at 
effektivisere indsatsen fra sådanne 
tematiske delprogrammer bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
fastsætte højere støttesatser for visse 
operationer, der er omfattet af dem.

landbrugere, små bedrifter, landbrug af 
høj naturværdi, bjergområder og oprettelse 
af korte forsyningskæder og 
foranstaltninger til håndtering af 
miljøudfordringer og dyrevelfærd. De 
tematiske delprogrammer bør også bruges 
til at give lejlighed til at behandle
omstruktureringen af landbrugssektorer, 
som har en stærk indvirkning på 
udviklingen af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 89
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Landbrugssektoren er i højere grad 
end andre sektorer udsat for skader på sit 
produktionspotentiale som følge af 
naturkatastrofer. For at styrke 
landbrugsbedriftens levedygtighed og 
konkurrenceevne i tilfælde af sådanne 
katastrofer bør der ydes støtte for at hjælpe 
landbrugerne med at genoprette det 
beskadigede landbrugspotentiale. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at der ikke 
forekommer overkompensation for 
skaderne som følge af kombinationen af 
Unionens kompensationsordninger 
(navnlig risikostyringsforanstaltningen)
og nationale og private 
kompensationsordninger. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelse af de udgifter, der er 
støtteberettigede under denne 

(20) Landbrugssektoren er i højere grad 
end andre sektorer udsat for skader på sit 
produktionspotentiale som følge af 
naturkatastrofer. For at styrke 
landbrugsbedriftens levedygtighed og 
konkurrenceevne i tilfælde af sådanne 
katastrofer bør der ydes støtte for at hjælpe 
landbrugerne med at genoprette det 
beskadigede landbrugspotentiale. 
Medlemsstaterne bør også sikre, at der ikke 
forekommer overkompensation for 
skaderne som følge af kombinationen af 
Unionens kompensationsordninger og 
nationale og private 
kompensationsordninger. For at sikre en 
effektiv anvendelse af ELFUL-
budgetmidlerne bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelse af de udgifter, der er 
støtteberettigede under denne 
foranstaltning.
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foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Målet med anden søjle er at støtte eller tilskynde landbrugerne til at øge deres bedrifters og 
samfunds miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed. Det ville derfor ikke være 
passende at indføre risikostyringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Der skal sikres en korrekt 
integration med Unionens bæredygtige 
energipolitik, dels ved hjælp af 
standarderne for bæredygtig produktion 
af biomasse fra landbrug og skovbrug, 
dels ved at øge energieffektiviteten og 
brugen af vedvarende energikilder i 
landbruget.

Or. en

Ændringsforslag 91
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
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forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. 
Af forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning.
Denne foranstaltning bør dække 
udvidelse og forbedring af 
skovressourcerne gennem skovrejsning på 
landbrugsarealer og etablering af 
skovlandbrugssystemer, der kombinerer 
omfattende land- og skovbrugssystemer 
med genopretning af skove, der er blevet 
skadet ved brand og naturkatastrofer, og 
andre relevante forebyggende 
foranstaltninger, investeringer i nye 
teknologier inden for skovbrug og 
forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere 
og ikke-profitable investeringer, der 
forbedrer økosystemerne og 
skovøkosystemernes klimatilpasningsevne 
og miljømæssige værdi. Det bør undgås, at 
der skabes konkurrencefordrejning, og 
støtten bør være markedsneutral. Som 
følge heraf bør der indføres begrænsninger 
med hensyn til støttemodtagernes størrelse 
og retlige status. Forebyggende 
foranstaltninger mod brand skal finde sted i 
områder, som af medlemsstaterne er 
klassificeret som middel eller høj 
brandrisiko. Alle forebyggende 
foranstaltninger bør indgå som led i en 
skovbeskyttelsesplan. Iværksættelse af 
foranstaltninger til genoprettelse af 
beskadigede skove forudsætter, at en 
videnskabelig offentlig organisation 
formelt anerkender naturkatastrofen. 
Foranstaltninger på skovbrugsområdet 
bør vedtages på baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller 
regionale skovprogrammer eller 

og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning.
Det bør undgås, at der skabes
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral og 
sammenhængende med miljømål, 
herunder biodiversitetsplaner. Som følge 
heraf bør der indføres begrænsninger med 
hensyn til støttemodtagernes størrelse og 
retlige status. Forebyggende 
foranstaltninger mod brand skal finde sted i 
områder, som af medlemsstaterne er 
klassificeret som middel eller høj 
brandrisiko. For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.
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tilsvarende instrumenter under 
hensyntagen til de forpligtelser, der er 
indgået på ministerkonferencerne om 
beskyttelse af Europas skove. Støtten skal 
bidrage til gennemførelsen af EU's 
skovbrugsstrategi. For at sikre at 
skovrejsning på landbrugsarealer er i 
overensstemmelse med de miljøpolitiske 
mål bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med fastlæggelsen af visse 
miljømæssige minimumskrav.

Or. en

Ændringsforslag 92
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning.
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 

(25) Skovbruget er uløseligt knyttet til 
udviklingen af landdistrikterne, og i støtten 
til bæredygtig og klimavenlig 
arealanvendelse bør også indgå 
skovarealudvikling og bæredygtig 
forvaltning af skovene. I 
programmeringsperioden 2007-2013 
omfattede en række foranstaltninger flere 
forskellige typer støtte til 
skovbrugsinvesteringer og -forvaltning. Af 
forenklingshensyn, men også for at give 
støttemodtagerne mulighed for at udforme 
og gennemføre integrerede projekter med 
større merværdi, bør en enkelt 
foranstaltning omfatte alle former for støtte 
til skovbrugsinvesteringer og -forvaltning.
Denne foranstaltning bør dække udvidelse 
og forbedring af skovressourcerne gennem 
skovrejsning på landbrugsarealer og 
etablering af skovlandbrugssystemer, der 
kombinerer omfattende land- og 
skovbrugssystemer med genopretning af 
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skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og 
ikke-profitable investeringer, der forbedrer 
økosystemerne og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral. Som følge heraf bør 
der indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige 
status. Forebyggende foranstaltninger mod 
brand skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko. Alle 
forebyggende foranstaltninger bør indgå 
som led i en skovbeskyttelsesplan.
Iværksættelse af foranstaltninger til 
genoprettelse af beskadigede skove 
forudsætter, at en videnskabelig offentlig 
organisation formelt anerkender 
naturkatastrofen. Foranstaltninger på 
skovbrugsområdet bør vedtages på 
baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi.
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

skove, der er blevet skadet ved brand og 
naturkatastrofer, og andre relevante 
forebyggende foranstaltninger, 
investeringer i nye teknologier inden for 
skovbrug og forarbejdning og afsætning af 
skovprodukter, der tager sigte på at 
forbedre bedrifternes økonomiske og 
miljømæssige resultater for skovbrugere og
skovarbejdere og ikke-profitable 
investeringer, der forbedrer økosystemerne 
og skovøkosystemernes 
klimatilpasningsevne og miljømæssige 
værdi. Det bør undgås, at der skabes 
konkurrencefordrejning, og støtten bør 
være markedsneutral og 
sammenhængende med miljømål.
Skovforvaltningsplaner, som omfatter 
biodiversitetsaspekter, bør anvendes på 
alle skove, som modtager støtte under 
programmer til udvikling af 
landdistrikterne. Som følge heraf bør der 
indføres begrænsninger med hensyn til 
støttemodtagernes størrelse og retlige
status, for så vidt angår træproduktion, 
men ikke skovprodukter, som ikke er træ.
Forebyggende foranstaltninger mod brand 
skal finde sted i områder, som af 
medlemsstaterne er klassificeret som 
middel eller høj brandrisiko og bør omfatte 
mere end veje og vandtanke; 
moderniserede traditionelle metoder bør 
medtages. Alle forebyggende 
foranstaltninger bør indgå som obligatorisk
led i enhver skovforvaltningsplan i 
beskyttelsesafsnittet. Iværksættelse af 
foranstaltninger til genoprettelse af 
beskadigede skove forudsætter, at en 
videnskabelig offentlig organisation 
formelt anerkender naturkatastrofen.
Foranstaltninger på skovbrugsområdet bør 
vedtages på baggrund af Unionens og 
medlemsstaternes afgivne løfter på 
internationalt plan og baseres på 
medlemsstaternes nationale eller regionale 
skovprogrammer eller tilsvarende 
instrumenter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der er indgået på 
ministerkonferencerne om beskyttelse af 
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Europas skove. Støtten skal bidrage til 
gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi.
For at sikre at skovrejsning på 
landbrugsarealer er i overensstemmelse 
med de miljøpolitiske mål bør beføjelsen 
til at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 uddelegeres til 
Kommissionen i forbindelse med 
fastlæggelsen af visse miljømæssige 
minimumskrav.

Or. en

Ændringsforslag 93
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
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standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden.
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende 
miljø- og klimavenligt økologisk landbrug 
og betalinger til områder, der er 
konfronteret med naturbetingede eller 
andre specifikke begrænsninger.

standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden.
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 50 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltningerne under prioritet 
4 og 5.

Or. en

Begrundelse

For yderligere at øge de positive virkninger, programmet har fået på klimabeskyttelse og 
modvirkning af klimaændringer samt genopretning af biodiversiteten, kunne flere ressourcer 
afsættes til foranstaltninger med disse formål. Kravet bør knyttes til prioritering 4 og 5 om 
genopretning af økosystemer og ressourceeffektivitet. På denne måde udvides 
anvendelsesområdet og vil omfatte alle foranstaltninger i forbindelse med disse 
prioriteringer, såsom investeringer og projekter.

Ændringsforslag 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden. 
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
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afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger. Kommissionen bør 
foretage en konsekvensanalyse af 
yderligere forhøjelse af dette beløb.

Or. en

Ændringsforslag 95
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 

(28) Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug bør fortsat spille en fremtrædende 
rolle, når det gælder fremhjælpning af en 
bæredygtig udvikling af landdistrikterne og 
imødekommelse af samfundets stigende 
behov for tjenester på miljøområdet. De 
bør yderligere tilskynde landbrugerne og 
andre arealforvaltere til at tjene samfundet 
som helhed ved indførelse eller fortsat 
anvendelse af landbrugspraksis, som 
bidrager til afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og er forenelig med 
beskyttelse og forbedring af miljøet, 
landskabet og dets karakteristika, 
naturressourcerne, jordbunden og den 
genetiske diversitet. I den sammenhæng 
bør der udvises særlig opmærksomhed om 
bevarelse af genetiske ressourcer i 
landbruget og de yderligere behov for 
landbrugssystemer, som er af høj 
naturværdi. Betalinger bør bidrage til at 
dække ekstraomkostninger og indkomsttab 
som følge af de indgåede forpligtelser og 
bør kun dække forpligtelser, der er mere 
vidtgående end de relevante obligatoriske 
standarder og krav, i overensstemmelse 
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med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere 
og andre arealforvaltere er i stand til at 
gennemføre de forpligtelser, de har påtaget 
sig, korrekt, bør medlemsstaterne bestræbe 
sig på at give dem de nødvendige 
færdigheder og den nødvendige viden.
Medlemsstaterne bør opretholde det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 25 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

med "forureneren betaler"-princippet. I 
mange situationer øger de synergier, der 
hidrører fra fælles forpligtelser fra en 
gruppe af landbrugere, de miljø- og 
klimamæssige fordele. Men en fælles 
indsats medfører yderligere 
transaktionsomkostninger, som bør opvejes 
tilstrækkeligt. For at sikre, at landbrugere, 
skovejere og andre arealforvaltere er i 
stand til at gennemføre de forpligtelser, de 
har påtaget sig, korrekt, bør 
medlemsstaterne bestræbe sig på at give 
dem de nødvendige færdigheder og den 
nødvendige viden. Medlemsstaterne bør 
opretholde det indsatsniveau, der er opnået 
i programmeringsperioden 2007-2013, og 
bør af det samlede bidrag fra ELFUL til 
hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne afsætte mindst 35 % til 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og arealforvaltning 
gennem foranstaltninger vedrørende miljø-
og klimavenligt økologisk landbrug og 
betalinger til områder, der er konfronteret 
med naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

Or. en

Ændringsforslag 96
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) For at bidrage til opfyldelsen af 
målsætningerne i EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør der 
oprettes et EIP-netværk for at skabe et 
netværk for operationelle grupper, 
rådgivningstjenester og forskere, der er 
involveret i gennemførelsen af operationer, 
der tager sigte på innovation i landbruget.
Det bør finansieres som led i den tekniske 

(47) For at bidrage til opfyldelsen af 
målsætningerne i EIP for landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed bør der 
oprettes et EIP-netværk for at skabe et 
netværk for operationelle grupper,
herunder rådgivningstjenester, ngo'er, 
forskere og kommercielle organer, der er 
involveret i gennemførelsen af operationer, 
der tager sigte på innovation i landbruget.
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bistand på EU-plan. Det bør finansieres som led i den tekniske 
bistand på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 97
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ
landbrugssektor i Unionen.

ELFUL bidrager til Europa 2020-strategien 
ved at fremme en bæredygtig udvikling af 
landdistrikterne i hele EU som supplement 
til andre instrumenter i den fælles 
landbrugspolitik (i det følgende benævnt
"den fælles landbrugspolitik"), 
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik. Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ
landbrugs- og skovbrugssektor i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 98
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) landbrugets konkurrenceevne 1) landbrugets og skovbrugets
konkurrenceevne

Or. en

Begrundelse

Målene og prioriteterne for politikken for udvikling af landdistrikterne skal bidrage til at 
fremme landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 99
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) landbrugets konkurrenceevne 1) landbrugets og skovbrugets
konkurrenceevne

Or. en

Ændringsforslag 100
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og klimatiltag

2) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, herunder vand, jord, 
biodiversitet, energi og foranstaltninger til 
bekæmpelse af klimaændringer samt 
bæredygtige landbrugssystemer, som 
tilpasser sig konsekvenserne af 
klimaændringerne

Or. en

Ændringsforslag 101
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) en rimelig og anstændig levestandard 
for de lokale samfund, der er afhængige 
af aktiviteter i landdistrikterne
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Or. en

Ændringsforslag 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) styrkelse af forbindelserne mellem 
landbrug og skovbrug samt forskning og 
innovation

b) styrkelse af forbindelserne mellem 
bæredygtige metoder i landbrug og 
skovbrug samt forskning og innovation

Or. en

Ændringsforslag 103
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) styrkelse og udvikling af uddannelses-
og supportsystemer til unge landbrugere

Or. en

Ændringsforslag 104
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) styrkelse af konkurrenceevnen for alle 
typer landbrug og forøgelse af bedrifternes 
levedygtighed med fokus på følgende 
områder:

2) styrkelse af konkurrenceevnen for alle 
typer landbrug og skovbrug samt forøgelse 
af bedrifternes levedygtighed med fokus på 
følgende områder:
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Or. en

Ændringsforslag 105
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bedre integrering af primærproducenter i 
fødevarekæden ved hjælp af 
kvalitetsordninger, fremme på lokale 
markeder og korte forsyningskredsløb, 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer

a) bedre integrering af primærproducenter
og forbrugere i fødevarekæden ved hjælp 
af kvalitetsordninger, fremme på lokale 
markeder og korte forsyningskredsløb, 
producentorganisationer, producent-
forbruger-organisationer og 
brancheorganisationer

Or. en

Ændringsforslag 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, som er afhængige af 
landbruget og skovbruget, med fokus på 
følgende områder:

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, som er afhængige af 
landbruget og skovbruget samt økologiske 
landbrugssystemer og 
skovlandbrugssystemer, med fokus på 
følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 107
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, som er afhængige af 
landbruget og skovbruget, med fokus på 
følgende områder:

4) genopretning, bevarelse og forbedring af 
økosystemer, som er afhængige af 
landbruget og skovbruget, samt fremme af 
forsvarlig dyreavl, med fokus på følgende 
områder:

Or. en

Begrundelse

Forsvarlig dyreavl omfatter både dyrevelfærd og dyresundhed. Der er behov for yderligere at 
styrke dyrevelfærd og dyresundhed i EU. I overensstemmelse med Europa 2020-strategien 
ville det styrke fødevareproduktionen i EU og dermed dens konkurrenceevne. Forsvarlig 
dyreavl giver også forbrugerne produkter, der produceres på en ressourceeffektiv og 
bæredygtig måde. Der er også en sammenhæng mellem dyresundhed og folkesundhed 
(zoonoser og antimikrobiel resistens).

Ændringsforslag 108
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) genopretning og bevarelse af 
biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 
og inden for landbrug af høj naturværdi, og 
af de europæiske landskaber

a) genopretning, bevarelse og bæredygtig 
udnyttelse af biodiversitet og genetisk 
diversitet på bedriften, bl.a. i Natura 2000-
områder og inden for landbrug af høj 
naturværdi, og af de europæiske landskaber

Or. en

Ændringsforslag 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bedre forvaltning af jordbunden c) forbedring af jordens struktur, dens 
modstandsdygtighed over for erosion og 
ekstreme vejrforhold, dens frugtbarhed og
forvaltning af jordbunden

Or. en

Ændringsforslag 110
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – afsnit 1 – nr. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) forsvarlig dyreavl

Or. en

Begrundelse

Forsvarlig dyreavl omfatter både dyrevelfærd og dyresundhed. Der er behov for yderligere at 
styrke dyrevelfærd og dyresundhed i EU. I overensstemmelse med Europa 2020-strategien 
ville det styrke fødevareproduktionen i EU og dermed dens konkurrenceevne. Forsvarlig 
dyreavl giver også forbrugerne produkter, der produceres på en ressourceeffektiv og 
bæredygtig måde. Der er også en sammenhæng mellem dyresundhed og folkesundhed 
(zoonoser og antimikrobiel resistens).

Ændringsforslag 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) fremme af ressourceeffektivitet og støtte 
til overgangen til en klimaresistent 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
fødevare- og skovbrugssektoren med fokus 

5) fremme af energibesparelser og
ressourceeffektiv udnyttelse af 
landbrugets ressourcer og støtte til 
overgangen til en klimaresistent 
lavemissionsøkonomi i landbrugs-, 
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på følgende områder: fødevare- og skovbrugssektoren med fokus 
på følgende områder:

Or. en

Ændringsforslag 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) effektivitetsforbedringer i vandforbruget 
i landbruget

a) besparelses- og effektivitetsforbedringer 
i vandforbruget i landbruget

Or. en

Ændringsforslag 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) effektivitetsforbedringer i 
energiforbruget i landbruget og inden for 
forarbejdning af fødevarer

b) besparelses- og effektivitetsforbedringer 
i energiforbruget i landbruget og inden for 
forarbejdning af fødevarer

Or. en

Ændringsforslag 114
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lettere levering og brug af vedvarende c) lettere lokal levering og brug af 
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energikilder, biprodukter, affald, 
restprodukter og andre non-food-
råmaterialer til bioøkonomi

vedvarende energikilder, biprodukter, 
affald, restprodukter og andre non-food-
råmaterialer til bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) lettere levering og brug af vedvarende 
energikilder, biprodukter, affald, 
restprodukter og andre non-food-
råmaterialer til bioøkonomi

c) lettere produktion, levering og brug af 
vedvarende energikilder, biprodukter, 
affald, restprodukter og andre non-food-
råmaterialer til bioøkonomi

Or. en

Ændringsforslag 116
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forbedring af klimapåvirkningen og 
reducering af lugtgener ved hjælp af 
metoder, der sikrer, at ingen ubehandlet 
gødning spredes.

Or. de

Begrundelse

Spredning af ugæret gylle forårsager alvorlige gener for beboerne. Formålet med forslaget er 
at forbedre offentlighedens accept af landbruget. Anvendelse af gylle i et biogasanlæg vil 
mærkbart mindske lugtgenerne og væsentligt forbedre klimapåvirkningen.

Ændringsforslag 117
Riikka Manner
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder og jobskabelse

a) fremme af diversificering, oprettelse af 
nye små virksomheder, udvikling af dem, 
der allerede eksisterer, og jobskabelse

Or. fi

Ændringsforslag 118
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle prioriteter skal bidrage til de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning og tilpasning til 
klimaforandringer.

Alle prioriteter skal bidrage til de 
tværgående mål for innovation, miljø og 
afbødning og tilpasning til 
klimaforandringer og samtidig sikre et højt 
niveau af dyrevelfærd.

Or. en

Begrundelse

I henhold til traktatens artikel 13 skal EU tage fuldt hensyn til velfærden hos dyr i forbindelse 
med vedtagelsen af landbrugspolitikker; EU bør sikre, at innovative teknikker og metoder til 
produktion, som afbøder drivhusgasemissioner, ikke har negative konsekvenser for velfærden 
hos produktionsdyr.

Ændringsforslag 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal også være sammenhæng 
mellem ELFUL-støtten og de 

1. Der skal også være sammenhæng 
mellem ELFUL-støtten og de 
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foranstaltninger, der finansieres af Den 
Europæiske Garantifond for Landbruget.

foranstaltninger, der finansieres af Den 
Europæiske Garantifond for Landbruget, 
eller andre af Unionens finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 120
Oreste Rossi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater med regionale 
programmer kan også forelægge en 
national ramme til godkendelse med fælles 
elementer for disse programmer uden 
separate budgetbevillinger.

3. Medlemsstater med regionale 
programmer forelægger også en national 
ramme til godkendelse med fælles 
elementer for disse programmer uden 
separate budgetbevillinger.

Or. it

Ændringsforslag 121
Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslags

b) en analyse af situationen på baggrund af 
styrker, svagheder, muligheder og trusler (i 
det følgende benævnt "SWOT") og 
identifikation af behov, der skal tages op i 
det geografiske område, som er omfattet af 
programmet, og, hvor det er relevant, de 
tematiske delprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 8.

b) en analyse af situationen på baggrund af 
styrker, svagheder, muligheder og trusler (i 
det følgende benævnt "SWOT") og 
identifikation af behov, der skal tages op i 
det geografiske område, som er omfattet af 
programmet, og, hvor det er relevant, de 
tematiske delprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 8. SWOT-analysen 
skal fokusere både på bedriftens 
levedygtighed og dens evne til at anvende 
miljøvenlige landbrugsmetoder.

Or. fr
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Ændringsforslag 122
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Analysen struktureres omkring EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne. Specifikke behov 
vedrørende miljø, afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer og 
innovation vurderes på tværs af EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne med henblik på at 
indkredse relevante svar på disse to 
områder for hver prioritet.

Analysen struktureres omkring EU-
prioriteterne for udvikling af 
landdistrikterne. Specifikke behov 
vedrørende miljø, biodiversitet og vilde 
arter, forvaltning af vand og jordbunden,
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandringer og innovation vurderes 
på tværs af EU-prioriteterne for udvikling 
af landdistrikterne med henblik på at 
indkredse relevante svar på disse to 
områder for hver prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 123
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2 – litra c – afsnit 2 – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) en relevant tilgang til innovation, 
miljø, herunder de specifikke behov i 
natura 2000-områder, og afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer er 
integreret i programmet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

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

m) oplysninger om komplementariteten 
med foranstaltninger, der finansieres via 
den fælles landbrugspolitiks øvrige 
instrumenter, via samhørighedspolitikken 
eller EMFF

m) oplysninger om komplementariteten 
med foranstaltninger, der finansieres via 
den fælles landbrugspolitiks øvrige 
instrumenter, via samhørighedspolitikken 
eller EMFF og anvendelse af 
finansieringsinstrumenter, der er 
omhandlet i afsnit IV i forordning (EU) 
nr. [CSF/2012]

Or. en

Begrundelse

Der henvises til CSF-forordningen, hvis afsnit IV fremlægger forskellige former for 
finansieringsinstrumenter. For at sikre, at disse instrumenter også kan bruges til udvikling af 
landdistrikterne (f.eks. revolverende fonde), henvises der til afsnit IV.

Ændringsforslag 125
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra p a - p c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) mindstestørrelsen for skovbedrifter, 
for hvilke støtte skal være betinget af 
forelæggelse af en skovforvaltningsplan 
eller et tilsvarende instrument, og de 
udvalgte biodiversitetsforanstaltninger, 
som skal medtages i 
skovforvaltningsplanen
pb) udpegning af områder og 
jordarealtyper, der kan tilplantes med 
træer for at undgå negative følger for 
biodiversiteten, miljøet eller 
græslandsnaturtyper
pc) en standard for god skovbrugspraksis, 
som vil være udgangspunktet for støtte til 
skovforanstaltninger i henhold til 
forordningen om landdistrikternes 
udvikling.
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Or. en

Ændringsforslag 126
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte kan også omfatte kortsigtede 
udvekslingsordninger vedrørende
bedriftsforvaltning samt besøg på 
bedrifterne.

Støtte kan også omfatte kortsigtede 
udvekslingsordninger vedrørende bedrifts-
og skovforvaltning samt besøg på 
bedrifterne.

Or. en

Ændringsforslag 127
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hjælpe landbrugere, skovbrugere og 
SMV'er i landdistrikter med at anvende 
rådgivningstjenester til at forbedre deres 
bedrifts, virksomheds og/eller investerings 
økonomiske og miljømæssige resultater
samt klimavenlige og -resistente karakter

a) hjælpe landbrugere, skovbrugere og 
SMV'er i landdistrikter med at anvende 
rådgivningstjenester til at forbedre deres 
bedrifts, virksomheds og/eller investerings 
økonomiske og miljømæssige resultater,
klimavenlige og -resistente karakter samt 
dyrevelfærd

Or. en

Begrundelse

For at være i overensstemmelse med den nye dyrevelfærdsstrategi 2012-2015, som indeholder 
bestemmelser om øget synergi med den fælles landbrugspolitik, skal der tages fuldt hensyn til 
dyrevelfærd i rådgivningstjenester, og dyrevelfærd bør også anses for at udgøre en fuldbyrdig 
del af bæredygtigt landbrug.
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Ændringsforslag 128
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hjælpe landbrugere, skovbrugere og 
SMV'er i landdistrikter med at anvende 
rådgivningstjenester til at forbedre deres 
bedrifts, virksomheds og/eller investerings 
økonomiske og miljømæssige resultater 
samt klimavenlige og -resistente karakter

a) hjælpe landbrugere, skovbrugere og 
SMV'er i landdistrikter med at anvende 
rådgivningstjenester til at forbedre deres 
bedrifts, virksomheds og/eller investerings 
økonomiske og miljømæssige resultater 
samt klimavenlige og -resistente karakter 
og at hjælpe landbrugere med 
forarbejdning og afsætning af deres 
produkter

Or. en

Ændringsforslag 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme uddannelse af rådgiverne. c) fremme uddannelse af rådgivere med 
det specifikke mål at fremme avancerede 
bæredygtige landbrugsmetoder såsom 
økologisk landbrug.

Or. en

Ændringsforslag 130
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige og private organer.

De myndigheder eller organer, som 
udvælges til at yde rådgivning, skal have 
passende ressourcer i form af regelmæssigt 
uddannet og kvalificeret personale, 
rådgivningsmæssig erfaring og 
pålidelighed med hensyn til de områder, de 
rådgiver inden for. Modtagerne udvælges 
gennem indkaldelser af forslag.
Udvælgelsesproceduren skal være objektiv 
og åben for offentlige, kooperative og 
private organer.

Or. en

Ændringsforslag 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små bedrifter som 
defineret af medlemsstaterne og i det 
mindste i bedrifter, der deltager i den 
ordning for små landbrugere, der er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
DP/2012 b)

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet og de miljømæssige 
resultater i små bedrifter som defineret af 
medlemsstaterne og i det mindste i 
bedrifter, der deltager i den ordning for 
små landbrugere, der er omhandlet i afsnit 
V i forordning (EU) nr. DP/2012 b)

Or. en

Ændringsforslag 132
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra landbrugere i:

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter ny deltagelse fra individuelle
landbrugere og 
producentsammenslutninger eller 
producentorganisationer i:

Or. en

Ændringsforslag 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. i – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- korte og lokale forsyningskæder eller

Or. en

Ændringsforslag 134
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

c) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter anerkendt af 
medlemsstaterne, som opfylder EU's 
retningslinjer for bedste praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer, med 
undtagelse af ordninger, som kun godtgør 
overholdelse af grundlæggende 
lovmæssige krav.

Or. en
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Begrundelse

Det er ikke acceptabelt at give offentlige midler for at sikre, at loven overholdes. Midler til 
udvikling af landdistrikterne bør kun gives til produktion af offentlige goder, der er 
produceret i overensstemmelse med f.eks. væsentligt højere miljø- og dyrevelfærdsstandarder.

Ændringsforslag 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedrører infrastruktur af betydning for 
udviklingen og tilpasningen af landbrug, 
herunder adgang til landbrugs- og 
skovarealer, jordfordeling og -forbedring, 
energiforsyning og vandforvaltning eller

c) vedrører miljøvenlig infrastruktur af 
betydning for udviklingen og tilpasningen 
af landbrug, herunder adgang til landbrugs-
og skovarealer, jordfordeling og
-forbedring, energibesparelser og
energiforsyning samt vandforvaltning eller

Or. en

Begrundelse

Baseret på ordførerens ændringsforslag 29.

Ændringsforslag 136
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d og d a (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper samt forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet.

d) er ikke-produktive investeringer i 
tilknytning til gennemførelse af 
miljøforpligtelser vedrørende land- og 
skovbrug, bevarelse af biodiversitet for 
arter og naturtyper, forbedring af 
herlighedsværdien for offentligheden af et 
Natura 2000-område eller andre områder af 
høj naturværdi, som skal fastlægges i 
programmet, samt forpligtelser vedrørende 
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gennemførelsen af direktiv 2009/147/EF, 
92/42/EØF og 2000/60/EF, herunder 
indledende undersøgelser og 
gennemførlighedsundersøgelser
da) er immaterielle investeringer, der er 
nødvendige for at opfylde de ufravigelige 
krav, der er knyttet til overnævnte 
direktiver.

Or. en

Ændringsforslag 137
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), ydes 
til landbrugsbedrifter. I tilfælde af 
investeringer til støtte for bedrifternes 
omstrukturering er det kun bedrifter, der 
ikke overstiger en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet 
baseret på en SWOT-analyse, der 
gennemføres i relation til EU-prioriteten 
for udvikling af landdistrikterne 
vedrørende forbedring af 
konkurrenceevnen i alle former for 
landbrug og af landbrugsbedriftens 
levedygtighed, der er støtteberettigede.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 138
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Genopretning af landbrugets 

produktionspotentiale efter skader som 
følge af naturkatastrofer og katastrofale 

hændelser og indførelse af passende 
forebyggende foranstaltninger

1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter:
a) investeringer i forebyggende 
foranstaltninger, der sigter mod at 
reducere konsekvenserne af mulige 
naturkatastrofer og katastrofale 
hændelser
b) investeringer i genoprettelse af 
landbrugsjord og produktionspotentiale 
efter skader som følge af naturkatastrofer 
og katastrofale hændelser.
2. Der ydes støtte til landbrugere eller 
grupper af landbrugere. Støtte kan også 
ydes til offentlige enheder, hvor der er 
etableret en forbindelse mellem 
investeringer foretaget af sådanne 
enheder og landbrugsproduktionen.
Støtte i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har 
fundet sted, og at den pågældende 
katastrofe eller de foranstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt 
ødelæggelse af mindst 30 % af det 
relevante landbrugspotentiale.
4. Der ydes ingen støtte under denne 
foranstaltning for tab af indkomst som 
følge af naturkatastrofen eller den 
katastrofale hændelse.
Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
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kombinationen af denne foranstaltning og 
andre nationale støtteinstrumenter eller 
EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås.
5. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), 
begrænses til den maksimale støttesats, 
der er fastsat i bilag I. Denne maksimale 
sats finder ikke anvendelse på kollektive 
projekter med mere end én 
støttemodtager.
6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende definitionen af 
støtteberettigede omkostninger under 
denne foranstaltning.

Or. en

Begrundelse

Denne foranstaltning er ikke i overensstemmelse med målene i programmet og er klart en 
indkomststøtteforanstaltning. Endvidere bør forsikringsspørgsmål håndteres af markedet og 
ikke gennem skatteydernes penge. Derfor hører det snarere under søjle 1 end søjle 2.

Ændringsforslag 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
seks måneder fra datoen for beslutningen 
om at yde støtte.

Støtte i henhold til stk. 1, litra a), er 
betinget af, at der forelægges en 
forretningsplan, herunder en 
konsekvensanalyse med henblik på bedre 
miljøpræstationer. Gennemførelsen af 
forretningsplanen skal påbegyndes senest 
seks måneder fra datoen for beslutningen 
om at yde støtte.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater i 
programmet. Programmer for udvikling af 
landdistrikterne kan dog foreskrive 
specifikke undtagelser fra denne regel for 
investeringer i bredbånd og vedvarende 
energi. I dette tilfælde skal der foreskrives 
klare kriterier, der sikrer komplementaritet 
med støtte under andre EU-instrumenter.

2. Støtte under denne foranstaltning 
vedrører kun små infrastrukturprojekter 
som defineret af de enkelte medlemsstater i 
programmet. I dette tilfælde skal der 
foreskrives klare kriterier, der sikrer 
komplementaritet med støtte under andre 
EU-instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 141
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skovrejsning og etablering af 
skovområder

a) skovrejsning og etablering af 
skovområder i henhold til den relevante 
bioklimatiske zone

Or. en

Ændringsforslag 142
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) etablering af skovlandbrugssystemer b) etablering af skovlandbrugssystemer og 
skovgræsningssystemer

Or. en

Ændringsforslag 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udstyr eller infrastruktur til at 
forebygge skovbrande, beregnet på 
skovområder, der er klassificeret som at 
have mellemstor til stor risiko for brande; 
støtten til dette formål skal ydes i 
overensstemmelse med artikel 25. For at 
være berettiget til støtte til dette formål 
skal medlemsstaterne være forpligtet til at 
øremærke samfinansiering af udstyr eller 
infrastruktur til forebyggelse af 
skovbrande i de nævnte områder 

Or. fr

Begrundelse

Det er ofte de samme skovområder, der antændes, fordi der ikke er blevet gennemført nogen 
forebyggende strategi. Det er ikke rimeligt at yde offentlig støtte flere gange i træk til de 
samme områder. Det er derfor nødvendigt at adskille genopretning, der er nødvendiggjort af 
en brand, fra forebyggelse og at prioritere forebyggelse samt gøre den til en forudsætning for 
enhver foranstaltning på skovbrugsområdet i områder med stor eller mellemstor risiko, der er 
fastslået i hver enkelt medlemsstat, og for enhver aftale om at yde finansiering.

Ændringsforslag 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forebyggelse og genopretning af skader 
på skove som følge af skovbrande og 
naturkatastrofer, herunder skadedyr og 
sygdomsudbrud, katastrofale hændelser og 
klimarelaterede trusler

c) genopretning af skader på skove som 
følge af skovbrande og naturkatastrofer, 
herunder skadedyr og sygdomsudbrud, 
katastrofale hændelser og klimarelaterede 
trusler

Or. fr

Ændringsforslag 145
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat 
i artikel 36 til 40 gælder ikke for tropiske 
og subtropiske skove og træbevoksede 
arealer på Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2019/93 og de 
franske oversøiske departementer.

Begrænsninger i ejerskabet af skove fastsat 
i artikel 23 til 27 gælder ikke for tropiske 
og subtropiske skove og træbevoksede 
arealer på Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer og de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2019/93 og de 
franske oversøiske departementer.
Begrænsninger i ejerskabet fastsat i 
artikel 23 til 27 gælder ikke støtte af 
miljømæssige årsager, såsom beskyttelse 
mod erosion eller udvidelse af 
skovressourcerne med henblik på 
afbødning af klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 146
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

Or. en

Ændringsforslag 147
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument i overensstemmelse med 
bæredygtig skovforvaltning som defineret 
af ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

For bedrifter over en vis størrelse, som 
medlemsstaterne fastlægger i programmet, 
er støtte betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan eller et tilsvarende 
instrument, herunder 
biodiversitetsforanstaltninger i 
overensstemmelse med bæredygtig 
skovforvaltning som defineret af 
ministerkonferencen om beskyttelse af 
skovene i Europa af 1993 (i det følgende 
benævnt "bæredygtig skovforvaltning").

Or. en

Ændringsforslag 148
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)



PE489.555v01-00 42/80 AM\902455DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte til skovforanstaltninger baseres 
på en standard for god skovbrugspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 149
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 15 år.

Or. en

Ændringsforslag 150
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til private jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
skal dække udgifterne til etablering og en 
årlig præmie pr. hektar til dækning af 
omkostningerne ved vedligeholdelse, 
herunder tidlig og sen rengøring, i en 
periode på op til 10 år.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra a), ydes til jordejere og lejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf og 
andre arealforvaltere og skal dække 
udgifterne til etablering og en årlig præmie 
pr. hektar til dækning af omkostningerne 
ved vedligeholdelse, herunder tidlig og sen 
rengøring, i en periode på op til 10 år.
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Or. en

Ændringsforslag 151
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold og opfylder de 
miljømæssige minimumskrav. Der ydes 
ikke støtte ved tilplantning med lavskov 
med kort omdriftstid, juletræer eller 
hurtigtvoksende træer til energiproduktion. 
I områder, hvor skovrejsning er 
vanskeliggjort af alvorlige pedo-klimatiske 
forhold, kan der ydes støtte til plantning af 
andre flerårige træagtige arter, såsom 
buske, der er egnede til de lokale forhold.

2. Både landbrugsjord og ikke-
landbrugsjord er støtteberettiget. Plantede 
arter tilpasses til områdets miljømæssige 
og klimatiske forhold, opfylder de 
miljømæssige minimumskrav og er 
forenelige med den relevante 
bioklimatiske zone. Der ydes ikke støtte 
ved tilplantning med lavskov med kort 
omdriftstid, juletræer eller hurtigtvoksende 
træer til energiproduktion. I områder, hvor 
skovrejsning er vanskeliggjort af alvorlige 
pedo-klimatiske forhold, kan der ydes 
støtte til plantning af andre flerårige 
træagtige arter, såsom buske, der er egnede 
til de lokale forhold.

Or. en

Ændringsforslag 152
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende fastsættelsen af de 
miljømæssige minimumskrav, der er 
omhandlet i stk. 2.

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende fastsættelsen af de 
miljømæssige minimumskrav, der er 
omhandlet i stk. 2. Miljømæssige 
minimumskrav følger Det Europæiske 
Miljøagenturs typologier, som dækker alle 
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de forskellige typer europæiske skove. 

Or. en

Ændringsforslag 153
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 24 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etablering af skovlandbrugssystemer Etablering af skovlandbrugssystemer og 
skovgræsningssystemer

Or. en

Ændringsforslag 154
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med ekstensivt landbrug på samme 
areal. Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

2. Ved "skovlandbrugssystemer" forstås 
arealanvendelsessystemer, hvor der dyrkes 
træer med landbrug på samme areal. 
Maksimumsantallet af træer, der kan 
plantes pr. ha, fastsættes af 
medlemsstaterne under hensyn til lokale 
pedo-klimatiske forhold, træarterne og 
behovet for at sikre anvendelse af jorden til 
landbrugsformål.

Or. en

Ændringsforslag 155
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forebyggelse og genopretning af skader 
på skovene som følge af skovbrande og 
naturkatastrofer og katastrofale 
hændelser

Forebyggelse af risici for skovbrande 

Or. fr

Ændringsforslag 156
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra c), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, kommuner, statslige 
skove og deres sammenslutninger og skal 
dække omkostninger til:

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra ba), ydes til private og offentlige 
skovejere og/eller deres sammenslutninger 
og skal dække omkostninger til:

Or. fr

Ændringsforslag 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Indførelse af beskyttende infrastruktur. I 
tilfælde af brandbælter kan støtten også 
dække bidrag til 
vedligeholdelsesomkostninger. Der ydes 
ikke støtte til landbrugets aktiviteter på de 
områder, der er omfattet af forpligtelser til 
at drive miljøvenligt landbrug.

a) Indførelse af forebyggende infrastruktur 
(stier, branddamme, grøfter, 
brandbælter), som udgør et netværk til 
beskyttelse af et skovområde i 
overensstemmelse med lokale eller 
regionale planer for forebyggelse af 
skovbrande.  Der ydes ikke støtte til 
landbrugsrelaterede aktiviteter, navnlig 
ikke i de områder, der er omfattet af 
forpligtelser til at drive miljøvenligt 
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landbrug. 

Or. fr

Ændringsforslag 158
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer.

b) Lokale, mindre 
forebyggelsesforanstaltninger mod brand 
og andre naturkatastrofer. Der ydes kun 
støtte til disse aktiviteter, for så vidt de er 
forenelige med lokale eller regionale 
planer for forebyggelse af skovbrande.  

Or. fr

Ændringsforslag 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra c og d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
overvågning af skovbrande, skadedyr og 
sygdomme samt kommunikationsudstyr.

c) Etablering og forbedring af faciliteter til 
forudsigelse og overvågning af risici for 
skovbrande, skadedyr og sygdomme, samt
af kommunikationsudstyr i skovområder

d) Genopretning af skovenes potentielle 
skader efter skovbrande og andre 
naturkatastrofer, herunder skadedyr, 
sygdomme samt katastrofale hændelser og 
begivenheder i forbindelse med 
klimaforandringer.

Or. fr
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Ændringsforslag 160
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne. Til bedrifter over en 
vis størrelse, som medlemsstaterne 
fastlægger i programmet, er støtten 
betinget af forelæggelse af en 
skovforvaltningsplan med detaljeret 
angivelse af de forebyggende 
målsætninger.

Støtteberettigede operationer skal være i 
overensstemmelse med den plan for 
beskyttelse mod skovbrande, der er fastsat 
af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 161
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Skovområder klassificeret som mellemstor 
til stor risiko for brande i henhold til den 
plan for beskyttelse mod skovbrande, der 
er fastsat af medlemsstaterne, er berettiget 
til støtte i forbindelse med forebyggelse af 
skovbrande.

I overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, 
litra ba), er skovområder klassificeret som 
mellemstor til stor risiko for brande i 
henhold til den plan for beskyttelse mod 
skovbrande, der er fastsat af 
medlemsstaterne, berettiget til støtte i 
forbindelse med forebyggelse af 
skovbrande. Støtte i henhold til artikel 22, 
stk. 1, litra c), ydes kun, hvis den i artikel 
22, stk. 1, litra ba), omhandlede støtte er 
ydet tidligere.

Or. fr
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Ændringsforslag 162
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har 
fundet sted, og at den pågældende 
katastrofe eller de foranstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt 
ødelæggelse af mindst 30 % af det 
relevante skovpotentiale. Denne 
procentdel fastlægges på grundlag af 
enten det gennemsnitlige eksisterende 
potentiale i den treårige periode 
umiddelbart forud for katastrofen eller på 
grundlag af gennemsnittet af den 
femårige periode, der ligger umiddelbart 
forud for katastrofen, idet det bedste og 
det dårligste år ikke medregnes.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Stk. 3 er flyttet til artikel 26.

Ændringsforslag 163
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 



AM\902455DA.doc 49/80 PE489.555v01-00

DA

anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 30 % af det relevante 
skovpotentiale. Denne procentdel 
fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, der 
ligger umiddelbart forud for katastrofen, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

anerkender, at en naturkatastrofe har fundet 
sted, og at den pågældende katastrofe eller 
de foranstaltninger, der vedtages i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt ødelæggelse 
af mindst 20 % af det relevante 
skovpotentiale. Denne procentdel 
fastlægges på grundlag af enten det 
gennemsnitlige eksisterende potentiale i 
den treårige periode umiddelbart forud for 
katastrofen eller på grundlag af 
gennemsnittet af den femårige periode, der 
ligger umiddelbart forud for katastrofen, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.

Or. en

Ændringsforslag 164
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der ydes ingen støtte under denne 
foranstaltning for tab af indkomst som 
følge af naturkatastrofen.

udgår

Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af denne foranstaltning og 
andre nationale støtteinstrumenter eller 
EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås.

Or. fr

Begrundelse

Stk. 4 er flyttet til artikel 26.
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Ændringsforslag 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringer, der forbedrer
skovøkosystemernes tilpasningsevne og 
miljømæssige værdi

Genopretning af skader på skovene som 
følge af skovbrande og katastrofer og 
investeringer til forbedring af 
skovøkosystemernes tilpasningsevne og 
miljømæssige værdi

Or. fr

Ændringsforslag 166
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, litra 
c) og d), ydes til private og offentlige
skovejere på de i denne artikel fastsatte 
betingelser.  

Or. fr

Ændringsforslag 167
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
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litra d), ydes til fysiske personer, private 
skovejere, privatretlige og halvoffentlige 
organer, lokale myndigheder og 
sammenslutninger heraf. I tilfælde af 
statsskove kan der også ydes støtte til 
organer, der forvalter sådanne skove, og 
som er uafhængige af statsbudgettet.

litra d), ydes til private, halvoffentlige og 
offentlige skovejere, lokale myndigheder, 
statsskove og sammenslutninger heraf. Der 
kan også ydes støtte til organer, der 
forvalter statsskove.

Or. en

Ændringsforslag 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Investeringer skal tage sigte på 
opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 
økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af skove og 
træbevoksede arealer i det pågældende 
område eller forbedrer økosystemernes 
afbødningspotentiale med hensyn til 
klimaforandringer, uden at udelukke 
økonomiske fordele på lang sigt.

2. Investeringer skal tage sigte på:

a) genopretningen af skader på 
skovpotentiale som følge af brande og 
andre naturkatastrofer, herunder skader 
forårsaget af skadedyr, sygdomme og 
klimaforandringer, samt som følge af 
katastrofale hændelser
b) opfyldelsen af forpligtelser i forbindelse 
med miljømål og tilvejebringelse af 
økosystemfunktioner og/eller forpligtelser, 
som for offentligheden øger 
herlighedsværdien af skove og 
træbevoksede arealer i det pågældende 
område eller forbedrer økosystemernes 
afbødningspotentiale med hensyn til 
klimaforandringer, uden at udelukke 
økonomiske fordele på lang sigt.
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Or. fr

Ændringsforslag 169
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Støtte i henhold til stk. 2, litra a), 
forudsætter, at de kompetente offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne formelt 
anerkender, at en naturkatastrofe har 
fundet sted, og at den pågældende 
katastrofe eller de foranstaltninger, der 
vedtages i overensstemmelse med direktiv 
2000/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, har forvoldt 
ødelæggelse af mindst 30 % af det 
relevante skovpotentiale. Denne 
procentdel fastlægges på grundlag af 
enten det gennemsnitlige eksisterende 
potentiale i den treårige periode 
umiddelbart forud for katastrofen eller på 
grundlag af gennemsnittet af den 
femårige periode, der ligger umiddelbart 
forud for katastrofen, idet det bedste og 
det dårligste år ikke medregnes.

Or. fr

Ændringsforslag 170
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Der ydes ingen støtte i henhold til stk. 
2a for tab af indkomst som følge af 
naturkatastrofen. Medlemsstaterne sikrer, 
at overkompensation som følge af 
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kombinationen af denne foranstaltning og 
andre nationale støtteinstrumenter eller 
EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf 
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske 
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

1. Støtte i henhold til artikel 22, stk. 1, 
litra e), ydes til private skovejere, 
kommuner og sammenslutninger heraf, 
skovarbejdere og deres sammenslutninger
samt til SMV'er til investeringer til 
forbedring af skovenes potentiale eller 
vedrørende forarbejdning og 
markedsføring, der øger værdien af 
skovprodukter. På Azorerne, Madeira, De 
Kanariske Øer, de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) 
nr. 2019/93, og de franske oversøiske
departementer kan der også ydes støtte til 
virksomheder, der ikke er SMV'er.

Or. en

Ændringsforslag 172
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at tilpasse medlemmernes produktion til 
markedskravene

a) at tilpasse medlemmernes produktion til 
markedskravene og samtidig fremme 
lokale og miljøvenlige afgrødesorter på 
basis af det berørte områdes særkender
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Or. en

Ændringsforslag 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre 
operationer, som består af en eller flere 
miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser på landbrugsjord. 
Når det er behørigt begrundet for at nå mål 
på miljøområdet, kan der ydes betalinger 
for miljø- og klimavenligt landbrug til 
andre arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere.

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 
landbrug ydes til landbrugere, grupper af 
landbrugere eller grupper af landbrugere og 
andre arealforvaltere, der indfører
landbrugsmetoder og 
miljøforvaltningsværktøjer, der tilsammen 
udgør en integreret reaktion på 
miljømæssige udfordringer i landbruget. 
Omstilling til økologisk landbrug og 
andre økologiske 
landbrugsproduktionssystemer prioriteres.
Formålet med klimaordninger skal være 
at forbedre hele landbrugsbedriftens eller 
landbrugssystemets resultater hvad angår 
begrænsningen af drivhusgasemissioner.
Når det er behørigt begrundet for at nå mål 
på miljøområdet, kan der ydes betalinger 
for miljø- og klimavenligt landbrug til 
andre arealforvaltere eller grupper af andre 
arealforvaltere. Medlemsstaterne bør 
prioritere sådanne allerede trufne 
miljøforanstaltninger i landbruget, som 
bevisligt har givet fortrinlige 
miljøresultater.  

Or. en

Ændringsforslag 174
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode. Medlemsstaterne kan 
også fastsætte en kortere periode i 
programmerne for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, hvis det påvises, at 
miljøfordelene ikke bringes i fare.

Or. en

Begrundelse

Mange landbrugere ønsker ikke at forpligte sig til at gennemføre bestemte foranstaltninger i 
en periode på fem år, hvilket er ensbetydende med et potentielt tab af miljøfordele. Etårige 
forpligtelser bør være tilladt, hvis medlemsstaterne kan bevise, at de miljø- eller 
klimamæssige virkninger ikke vil blive bragt i fare. Sådanne forpligtelser kunne være en 
mulighed for f.eks. pesticidfrit landbrug (sprøjtning med de fleste pesticider virker kun i det 
år, hvor der sprøjtes, og vil ikke have nogen skadedyrsbekæmpende virkning det følgende år).  

Ændringsforslag 175
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere eller 
kortere periode i deres programmer for 
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landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

udvikling af landdistrikterne for bestemte 
typer forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode. Medlemsstaterne kan 
fastsætte, at perioden skal være 
permanent, såfremt forpligtelserne 
nedfældes i servitutter på den fremtidige 
arealudnyttelse, som skal registreres i en 
national matrikelbog.   

Or. en

Ændringsforslag 176
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere periode i 
deres programmer for udvikling af 
landdistrikterne for bestemte typer 
forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den
indledende periode.

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode, der er 
fastsat i programmet og forbundet med et 
maksimum af fleksibilitet for så vidt 
angår støtteperioden. Hvor det er 
nødvendigt for at opnå eller fastholde de 
miljømæssige fordele, der søges opnået, 
kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte 
en længere periode i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne for bestemte 
typer forpligtelser, herunder om de årlige 
forlængelser efter afslutningen af den 
indledende periode.

Or. en

Ændringsforslag 177
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 
dække transaktionsomkostninger til en 
værdi af op til 20 % af præmien for 
forpligtelserne til at drive miljø- og 
klimavenligt landbrug. Hvis
forpligtelserne er iværksat af grupper af 
landbrugere, er grænseværdien 30 %.

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 
kompensere modtagere for alle eller en del 
af deres ekstraomkostninger og 
indkomsttab som følge af de påtagne 
forpligtelser. For permanente forpligtelser 
kan betalingen tage form af udbetaling af 
et engangsbeløb til dækning af fuld 
kompensation. I tilfælde heraf skal 
forpligtelserne være nedfældet i servitutter 
på den fremtidige arealudnyttelse og være 
registreret i en national matrikelbog.

Or. en

Ændringsforslag 178
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ikke ydes støtte under denne 
foranstaltning til forpligtelser, der er 
omfattet af foranstaltningen for økologisk 
landbrug.

Der kan ikke ydes betalinger for miljø- og 
klimavenligt landbrug til omstilling eller 
opretholdelse af foranstaltningen for 
økologisk landbrug.

Or. en

Begrundelse

Under den miljøvenlige landbrugsforanstaltning kan en landbruger få støtte til f.eks. at 
etablere eller bevare traditionelle biotoper eller brede stødpudeområder. Denne mulighed bør 
bevares.

Ændringsforslag 179
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Støtten kan med henblik på bevarelse af 
genetiske ressourcer i landbruget ydes til 
operationer, der ikke er omfattet af 
bestemmelserne i stk. 1-8.

9. Støtten ydes med henblik på bevarelse 
og bæredygtig udnyttelse af genetiske 
ressourcer i landbruget til operationer, der 
ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1-
8. Det er obligatorisk at optage denne 
foranstaltning i programmer for udvikling 
af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 180
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha ULA til landbrugere eller grupper af 
landbrugere, der forpligter sig til på 
frivillig basis at overgå til eller opretholde 
økologiske landbrugsmetoder og metoder 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007.

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha ULA til landbrugere eller grupper af 
landbrugere, der forpligter sig til på 
frivillig basis at overgå til eller opretholde 
økologiske landbrugsmetoder og metoder 
som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007. Det er obligatorisk at optage 
denne foranstaltning i programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 181
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til vedligeholdelse 

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på mindst 
ét år.
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af økologisk landbrug, kan 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne foreskrive en 
årlig forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode.

Or. en

Begrundelse

For at lette overgangen til fuldt anerkendt økologisk landbrug vil det være gunstigere og 
enklere for landbrugerne at blive tilbudt étårige forpligtelser såvel som forpligtelser til 
videreførelse af økologisk produktion. Startomkostningerne til økologisk produktion vil 
begrænse incitamenterne for landbrugerne til at skifte frem og tilbage mellem økologisk 
landbrug og konventionelt landbrug. Der skabes større sikkerhed for landbrugeres 
langsigtede engagement i økologisk landbrug, hvis landbrugerne deltager i en 
certificeringsordning. 

Ændringsforslag 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til vedligeholdelse 
af økologisk landbrug, kan 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne foreskrive en 
årlig forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode.

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Medlemsstaterne etablerer en 
mekanisme, der skal anspore 
landbrugerne til at deltage i 
opfølgningsforanstaltningen efter 2020 
for at fremme anvendelsen af denne
foranstaltning også efter 2015. Ydes der 
støtte til vedligeholdelse af økologisk 
landbrug, kan medlemsstaterne i deres 
programmer for udvikling af 
landdistrikterne foreskrive en årlig 
forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode.

Or. en
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Ændringsforslag 183
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Ydes der støtte til vedligeholdelse 
af økologisk landbrug, kan 
medlemsstaterne i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne foreskrive en 
årlig forlængelse efter afslutningen af den 
indledende periode.

3. Forpligtelser under denne foranstaltning 
skal gennemføres for en periode på fem til 
syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 
eller fastholde de miljømæssige fordele, 
der søges opnået, kan medlemsstaterne 
imidlertid fastsætte en længere eller 
kortere periode i deres programmer for 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 184
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
på årsbasis pr. ha ULA eller pr. ha skov til 
modtagerne for at kompensere for
omkostninger og indkomsttab som følge af 
ulemper i de pågældende områder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF 
og direktiv 2000/60/EF.

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
på årsbasis pr. ha ULA eller pr. ha skov til 
modtagerne for at kompensere for 
omkostninger og indkomsttab som følge af 
ulemper i de pågældende områder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
direktiv 92/43/EØF, direktiv 2009/147/EF 
og direktiv 2000/60/EF. For krav af 
permanent art kan støtten tage form af 
udbetaling af et engangsbeløb pr. ha ULA 
eller skov til dækning af fuld 
kompensation. I tilfælde heraf skal 
kravene være nedfældet i servitutter på 
den fremtidige arealudnyttelse og være 
registreret i en national matrikelbog.  I 
behørigt begrundede tilfælde kan støtten 
ydes på grundlag af andre 
enhedsomkostninger end omkostningerne 
pr. ha, f.eks. omkostningerne pr. 
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kilometer vandløb. 
Alternativt kan støtten dække materielle 
og/eller immaterielle investeringer, der er 
nødvendige for at opfylde kravene i 
direktiv 2009/147/EF, 92/43/EØF og 
2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag 185
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) indebærer store ændringer i 
arealudnyttelsen og/eller omfattende
restriktioner i landbrugspraksis, som 
resulterer i væsentlige indkomsttab.

d) indebærer obligatoriske ændringer i 
arealudnyttelsen og/eller restriktioner i 
landbrugspraksis, som resulterer i 
væsentlige indkomsttab.

Or. en

Ændringsforslag 186
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) landbrugsområder, der er omfattet af 
vandområdeplaner i henhold til direktiv 
2000/60/EF.

c) landbrugs- og skovområder, der er 
omfattet af vandområdeplaner i henhold til 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag 187
Kriton Arsenis
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Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne sikrer, at der 
opstilles særskilte budgetter for Natura 
2000-landbrugsområder, Natura 2000-
skovområder og landbrugsområder, der er 
omfattet af vandområdeplaner i henhold 
til direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag 188
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan yde betalinger 
under denne foranstaltning mellem 2014 
og 2017 til landbrugere i områder, der var 
støtteberettigede i henhold til artikel 36, 
litra a), nr. ii), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005 i programmeringsperioden 
2007-2013, men ikke længere er 
støtteberettigede efter den nye 
afgrænsning, der er omhandlet i 
artikel 46, stk. 3. Disse betalinger 
nedsættes gradvis fra 2014 til 80 % af de 
modtagne betalinger i 2013 og slutter i 
2017 på 20 %.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 189
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
66 % af ULA opfylder mindst ét af de 
kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på det passende 
niveau af lokale administrative enheder 
("LAU 2"-niveau).

For at komme i betragtning til betalingerne 
i henhold til artikel 32 anses andre områder 
end bjergområder for at have betydelige 
naturbetingede begrænsninger, hvis mindst 
50 % af ULA opfylder enten mindst ét af 
de kriterier, der er anført i bilag II, på den 
angivne tærskelværdi eller kombinerede
biofysiske kriterier i det på 
medlemsstatsplan gældende 
indekseringssystem. Overholdelsen af 
denne betingelse sikres på LAU 2-niveau
eller på et lavere niveau end LAU 2, f.eks. 
sogneniveau.

Or. en

Ændringsforslag 190
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret på 
objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 
aktivitet.

Ved afgrænsningen af områder, der er 
berørt af denne bestemmelse, bortset fra 
områder betegnet som områder med 
naturbetingede begrænsninger på basis af 
klimakriteriet i bilag II, foretager 
medlemsstaterne en finjustering baseret på 
objektive kriterier med det formål at 
udelukke områder, hvor der er 
dokumenteret væsentlige naturbetingede 
begrænsninger i overensstemmelse med det 
første afsnit, men hvor problemet er blevet 
løst gennem investeringer eller økonomisk 
aktivitet.

Or. en
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Ændringsforslag 191
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet.

1. Betalinger for dyrevelfærd under denne 
foranstaltning ydes til landbrugere, der på 
frivillig basis påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser på dyrevelfærdsområdet, der 
er mere vidtrækkende end de i gældende
retsforskrifter fastsatte forpligtelser. Det 
er obligatorisk at optage denne 
foranstaltning i programmer for udvikling 
af landdistrikterne.

Or. en

Begrundelse

Baseret på ordførerens ændringsforslag 61.

Ændringsforslag 192
Satu Hassi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De pågældende forpligtelser indgås for en 
periode på et år, som kan forlænges.

De pågældende forpligtelser indgås som 
hovedregel for en periode på mellem fem 
og syv år. Om nødvendigt og berettiget 
fastsættes der en længere periode. 

Or. en

Ændringsforslag 193
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten, 
hvis de er uafhængige af statens budget.

1. Støtte under denne foranstaltning ydes 
pr. ha skov til skovbrugere, kommuner og 
deres sammenslutninger, der på frivilligt 
grundlag påtager sig at gennemføre 
operationer, som omfatter en eller flere 
forpligtelser vedrørende miljøvenligt 
skovbrug. Organer, der forvalter statsejede 
skove, kan også drage fordel af støtten

Or. en

Ændringsforslag 194
Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtte kan ydes til private enheder, 
kommuner og deres sammenslutninger til 
bevarelse og fremme af skovgenetiske 
ressourcer til operationer, der ikke er 
omfattet af stk. 1, 2 og 3.

4. Støtte kan ydes til offentlige og private 
enheder til bevarelse og fremme af 
skovgenetiske ressourcer til operationer, 
der ikke er omfattet af stk. 1, 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 195
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støtte under denne foranstaltning skal 
fremme samarbejdsformer, som omfatter 
mindst to enheder og navnlig:

1. Støtte under denne foranstaltning skal 
fremme samarbejdsformer, som omfatter 
primærproducenter og mindst to enheder 
og navnlig:
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Or. en

Ændringsforslag 196
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) samarbejde mellem aktører i 
forsyningskæden for at fremme 
dyrevelfærdsvenlige produktionssystemer.

Or. en

Begrundelse

Samarbejdsforanstaltningen er et godt redskab til at integrere dyrevelfærd i fødevarekæden 
gennem inddragelse af de forskellige aktører for på denne måde at bidrage til udviklingen af 
bæredygtigt husdyrbrug. 

Ændringsforslag 197
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugere og skovbrugere, der er 
forsikret, til præmier til forsikring af 
afgrøder, dyr, planter og skovbevoksning 
mod økonomiske tab som følge af 
ugunstige vejrforhold, brande og dyre-
eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb eller udgifter til 
genplantning af skov 

Or. fr
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Ændringsforslag 198
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne eller skovejerne, til 
præmier til forsikring af afgrøder, dyr,
planter og skove mod økonomiske tab som 
følge af ugunstige vejrforhold, dyre- eller 
plantesygdomme, sygdomme hos vilde dyr 
(fugle) eller skadedyrsangreb

Or. en

Ændringsforslag 199
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne, til præmier til forsikring 
af afgrøder, dyr og planter mod 
økonomiske tab som følge af ugunstige 
vejrforhold og dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb

a) finansielle bidrag, der udbetales direkte 
til landbrugerne eller grupper af 
landbrugere, til præmier til forsikring af 
afgrøder, dyr og planter mod økonomiske 
tab som følge af ugunstige vejrforhold og 
dyre- eller plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb

Or. en

Ændringsforslag 200
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere eller skovejere for 
økonomiske tab som følge af udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse

Or. en

Ændringsforslag 201
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse

b) finansielle bidrag til gensidige fonde til 
betaling af finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab som følge 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller ugunstige 
vejrforhold

Or. en

Ændringsforslag 202
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et redskab til indkomststabilisering i 
form af finansielle bidrag til gensidige 
fonde, som yder kompensation til 
landbrugere, som oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 203
Kārlis Šadurskis

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere mulighed for at 
forsikre sig selv, hvorved der ydes 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom 
eller en miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, 
litra b) og litra c), er "gensidig fond" en 
ordning, som medlemsstaten har godkendt 
i henhold til sin nationale ret, og som giver 
de tilsluttede landbrugere eller skovejere 
mulighed for at forsikre sig selv, hvorved 
der ydes kompensation til de tilsluttede 
landbrugere eller skovejere, der rammes af 
økonomiske tab forårsaget af udbrud af en 
dyre- eller plantesygdom eller en 
miljøhændelse eller er udsat for et 
voldsomt fald i deres indkomst.

Or. en

Ændringsforslag 204
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en 
midtvejsundersøgelse af gennemførelsen 
af risikostyringsforanstaltninger i 
henhold til denne forordning og foreslår 
om nødvendigt passende foranstaltninger 
med henblik på en forbedret 
gennemførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 205
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrøde- dyre- og planteforsikring Afgrøde-, dyre-, plante- og skovforsikring 

Or. fr

Ændringsforslag 206
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For så vidt angår skovbrug kan der 
kun ydes støtte i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra a), til præmier til forsikring mod 
skader forårsaget af ugunstige vejrforhold 
og brande.

Or. fr

Ændringsforslag 207
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra b), for dyresygdomme, der er opført 
på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF.

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation for dyresygdomme, der ikke 
skyldes ikkebæredygtige systemer såsom 
industrielt landbrug og monokulturer, og 
som er opført på listen over 
dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 



AM\902455DA.doc 71/80 PE489.555v01-00

DA

beslutning 90/424/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 208
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra b), for dyresygdomme, der er opført 
på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF.

4. Der kan kun ydes finansiel 
kompensation i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra b), for dyresygdomme, der er opført 
på listen over dyresygdomme, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed 
har udarbejdet, og/eller i bilaget til 
beslutning 90/424/EØF, og bisygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 209
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) allerede nedsatte lokale 
aktionsgruppers mulighed for at foretage 
de undersøgelser og den planlægning af 
lokale projekter, der er en nødvendig 
forudsætning for, at der kan ansøges om 
nye områders optagelse i Leader-
programmet. 

Or. fr

Ændringsforslag 210
Satu Hassi
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Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) opførelse, erhvervelse, herunder leasing, 
eller forbedring af fast ejendom

a) opførelse, erhvervelse, herunder leasing, 
eller forbedring af fast ejendom, idet 
energibesparende og klimavenligt udstyr 
prioriteres

Or. en

Ændringsforslag 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) køb eller leje med købsforpligtelse af 
nye maskiner og nyt udstyr, herunder 
computersoftware, op til aktivets 
markedsværdi

b) køb eller leje med købsforpligtelse af 
nye maskiner og nyt udstyr, herunder 
computersoftware, op til aktivets 
markedsværdi, idet energibesparende og 
klimavenligt udstyr prioriteres

Or. en

Ændringsforslag 212
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som medfører en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 25 %, der betragtes som 
støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 

3. I forbindelse med kunstvanding er det 
kun investeringer, som fører til en 
nedsættelse af det hidtidige vandforbrug 
med mindst 15 % eller til genanvendelse 
af vand, der betragtes som 
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kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

støtteberettigede udgifter. Undtagelsesvis 
kan investeringer i nye 
kunstvandingsanlæg i de medlemsstater, 
der tiltrådte EU efter 2004, betragtes som 
støtteberettigede udgifter i tilfælde, hvor en 
miljøanalyse giver bevis for, at den 
pågældende investering er bæredygtig og 
ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

Or. en

Ændringsforslag 213
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et EIP-netværk iværksættes for at støtte 
EIP for landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. 
Det skal muliggøre netværkssamarbejde 
mellem operationelle grupper, 
rådgivningstjenester og forskere.

1. Et EIP-netværk iværksættes for at støtte 
EIP for landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. 
Det skal muliggøre netværkssamarbejde 
mellem operationelle grupper, 
rådgivningstjenester, forskere og 
kommercielle organer.

Or. en

Ændringsforslag 214
Satu Hassi
Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et EIP-netværk iværksættes for at støtte 
EIP for landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. 
Det skal muliggøre netværkssamarbejde 
mellem operationelle grupper, 
rådgivningstjenester og forskere.

1. Et EIP-netværk iværksættes for at støtte 
EIP for landbrugets produktivitet og 
bæredygtighed som omhandlet i artikel 61 i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 1. 
Det skal muliggøre netværkssamarbejde 
mellem operationelle grupper, 
rådgivningstjenester, ngo'er og forskere.



PE489.555v01-00 74/80 AM\902455DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 215
João Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) informere den brede offentlighed og 
potentielle støttemodtagere om politikken 
for udvikling af landdistrikterne

c) informere den brede offentlighed og 
potentielle støttemodtagere om politikken 
for udvikling af landdistrikterne og 
finansieringsmuligheder

Or. en

Ændringsforslag 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 
klimavenlig og resistent landbrugssektor 
med lave emissioner, der fungerer i 
harmoni med de vigtigste naturressourcer, 
som landbruget afhænger af

a) fremme en ressourceeffektiv og 
energibesparende, produktiv, klimavenlig 
og resistent landbrugssektor med lave 
emissioner, der fungerer i harmoni med de 
vigtigste naturressourcer, som landbruget 
afhænger af

Or. en

Ændringsforslag 217
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 
klimavenlig og resistent landbrugssektor 
med lave emissioner, der fungerer i 
harmoni med de vigtigste naturressourcer, 
som landbruget afhænger af

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 
dyrevelfærdsvenlig, klimavenlig og 
resistent landbrugssektor med lave 
emissioner, der fungerer i harmoni med de 
vigtigste naturressourcer, som landbruget 
afhænger af

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at innovationspartnerskabet bruges til at forbedre dyrevelfærd som et 
led i bæredygtigt landbrug i tråd med strategien for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 218
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 
klimavenlig og resistent landbrugssektor
med lave emissioner, der fungerer i 
harmoni med de vigtigste naturressourcer, 
som landbruget afhænger af

a) fremme en ressourceeffektiv, produktiv, 
klimavenlig og resistent landbrugs- og 
skovbrugssektor med lave emissioner, der 
fungerer i harmoni med de vigtigste 
naturressourcer, som landbruget afhænger 
af

Or. en

Ændringsforslag 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbedre procedurerne til beskyttelse af 
miljøet, tilpasse sig klimaforandringerne og 

c) fokusere på at forbedre procedurerne til 
beskyttelse af miljøet, fremme økologiske 
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reducere disse landbrugsproduktionssystemer og 
ressourcebesparende landbrugsmetoder,
tilpasse sig klimaforandringerne og 
reducere disse

Or. en

Ændringsforslag 220
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbedre procedurerne til beskyttelse af 
miljøet, tilpasse sig klimaforandringerne og 
reducere disse

c) forbedre procedurerne til beskyttelse af 
miljøet, tilpasse sig klimaforandringerne og 
reducere disse og samtidig beskytte 
dyrevelfærden

Or. en

Begrundelse

I henhold til traktatens artikel 13 tager EU fuldt hensyn til velfærden hos dyr i forbindelse 
med vedtagelsen af landbrugspolitikker; EU bør sikre, at aktiviteter inden for rammerne af 
det innovative partnerskab ikke har negative konsekvenser for velfærden hos produktionsdyr, 
men derimod forbedrer den.

Ændringsforslag 221
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bygge bro mellem viden om 
frontlinjeforskning og teknologi og 
landbrugere, virksomheder og 
rådgivningstjenester.

d) bygge bro mellem viden om 
frontlinjeforskning og teknologi og 
landbrugere, skovforvaltere, biholdere, 
virksomheder og rådgivningstjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 222
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Operationelle grupper under EIP udgør 
en del af EIP for landbrugets produktivitet 
og bæredygtighed. De oprettes af 
interesserede aktører, såsom landbrugere, 
forskere, rådgivere og de involverede 
virksomheder i landbrugs- og 
fødevaresektoren.

1. Operationelle grupper under EIP udgør 
en del af EIP for landbrugets og 
skovbrugets produktivitet og 
bæredygtighed. De oprettes af 
interesserede aktører, såsom landbrugere, 
forskere, rådgivere og de involverede 
virksomheder i landbrugs- og 
fødevaresektoren.

Or. en

Ændringsforslag 223
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Mindst 5 % af ELFUL's samlede 
bidrag til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt Leader.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 224
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Mindst 5 % af ELFUL's samlede bidrag 
til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt Leader.

5. Mindst 10 % af ELFUL's samlede bidrag 
til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt Leader.
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Or. fr

Ændringsforslag 225
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Mindst 50 % af ELFUL's samlede 
bidrag til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt 
foranstaltninger under prioriteret område 
4 og 5.

Or. en

Begrundelse

For yderligere at øge de positive virkninger, programmet har på klimabeskyttelse og 
afbødning af klimaændringer samt genopretning af biodiversiteten, kunne der afsættes flere 
ressourcer til foranstaltninger med disse formål. Kravet bør knyttes til prioriteret område 4 
og 5 om genopretning af økosystemer og ressourceeffektivitet. På denne måde udvides 
anvendelsesområdet, således at det kommer til at omfatte alle foranstaltninger i forbindelse 
med disse prioriteringer, f.eks. investeringer og projekter.

Ændringsforslag 226
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 66

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 66 udgår

Støtte til operationer med et væsentligt 
bidrag til innovation
De midler, der overføres til ELFUL i 
medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. DP/2012, forbeholdes 
operationer, som yder et væsentligt bidrag 
til innovation, der er relevant for 
landbrugets produktivitet og 
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bæredygtighed, herunder afbødning af og 
tilpasning til klimaforandringer.

Or. en

Ændringsforslag 227
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag IV – del 1 – tabel – kolonne 1 – række 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

UL – Prioriteret område 3: fremme af 
fødevarekædens organisation og 
risikostyring i landbruget

UL – Prioriteret område 3: fremme af 
fødevarekædens organisation i landbruget

Or. en

Ændringsforslag 228
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Bilag V – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 Kvalitetsordninger for 
landbrugsvarer og fødevarer

Artikel 32-33 Betalinger til områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger

Artikel 17 Kvalitetsordninger for 
landbrugsvarer og fødevarer

Artikel 32-33 Betalinger til områder med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger

Artikel 34 Dyrevelfærd

Or. en

Begrundelse

Landbrugere, der i forbindelse med deres produktion sørger godt for dyrenes velfærd, er 
lydhøre over for forbrugernes ønsker og kan opnå en høj pris for deres produkter, hvorved de 
forbedrer deres konkurrenceevne. Sådanne landbrugere må støttes for at hjælpe dem til at 
omstille sig til denne type produktionssystemer.
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