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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har sammen med forslaget til den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 
fremlagt et sæt forordninger, der fastlægger den retlige ramme for den fælles landbrugspolitik 
i perioden 2014-2020. Inden for denne ramme er der fastlagt tre hovedudfordringer: 1)
bæredygtig fødevareproduktion, 2) bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats 
og 3) en afbalanceret territorial udvikling. Som Kommissionen har nævnt, vil begge søjler i 
den fælles landbrugspolitik være afgørende for, at der kan sættes hensigtsmæssigt ind over for 
disse spørgsmål, der også vækker stor bekymring for de europæiske regioner og territorier. De 
nye regler om direkte betalinger skal sikre en rimelig og bæredygtig ressourcefordeling.

Ordføreren støtter idéen om ambitiøse grønnere direkte betalinger til landbrugere fuldt ud. De 
er et af svarene på de aktuelle miljømæssige og sociale udfordringer. Ordføreren mener dog, 
at de aktuelle forslag er for svage til at kunne medføre en omlægning til avancerede 
bæredygtige landbrugssystemer, som er af afgørende betydning for en bæredygtig territorial 
udvikling af landdistrikterne. Her foreslår ordføreren, at der gennemføres foranstaltninger, 
som gør det muligt at tage større hensyn til de europæiske landdistrikter.

Hvad angår regionaludvikling, opfordrer ordføreren til, at en større andel af de årlige 
nationale lofter afsættes til yderligere støtte til udvikling af landdistrikterne. Ordføreren er 
således også modstander af enhver nedskæring af de beløb, der afsættes til udvikling af 
landdistrikterne.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om:
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelse af denne forordning og for 
at undgå konkurrenceforvridning mellem 
eller forskelsbehandling af landbrugerne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter om:
vedtagelse af regler om ansøgninger om 
tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 
af regler om tildeling af 
betalingsrettigheder; vedtagelse af 
foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 
ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 
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nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger;
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte,
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte;
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
af og meddelelser til producenterne om 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld;
fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld,
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

nationale reserve; vedtagelse af betingelser 
om meddelelse af overførsel af 
betalingsrettigheder til de nationale 
myndigheder og om tidsfristerne for 
sådanne meddelelser; fastsættelse af det 
årlige loft for betalingen til gennemførelse 
af avancerede bæredygtige og gavnlige 
landbrugssystemer, der er egnet til at 
bekæmpe og modvirke klimaændringerne 
og beskytte miljøet; fastlæggelse af det 
årlige loft for betaling for områder med 
naturbetingede begrænsninger;
fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 
til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 
lofter for frivillig koblet støtte,
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
og vurdering af beslutninger inden for 
rammerne af frivillig koblet støtte;
fastlæggelse af proceduren for godkendelse 
af og meddelelser til producenterne om 
godkendelse af arealer og sorter til den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld;
fastlæggelse af bestemmelser om 
beregning af nedsættelsen af den 
afgrødespecifikke betaling for bomuld,
vedtagelse af regler for almindelige 
anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 
udøves i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne fra anvendelsen af 
forskellige støtteordninger til landbrugere 
viser, at støtte i en række tilfælde er blevet 
ydet til modtagere, hvis forretningsformål 
slet ikke eller kun marginalt var at drive 

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

landbrug, som fx jernbaneselskaber, 
ejendomsselskaber og selskaber, der 
forvalter sportsanlæg. For at sikre en bedre 
målretning af støtte bør medlemsstaterne 
undlade at yde direkte betalinger til 
sådanne fysiske og juridiske personer. 
Mindre deltidslandbrugere bidrager direkte 
til landdistrikternes levedygtighed, og de 
bør derfor sikres modtagelse af direkte 
betalinger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Gennemførelsen af betalinger til 
avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer, miljøforvaltning og 
modvirkning af klimaændringerne på 
regionalt niveau som fastsat i denne 
forordning kan ledsages af indførelse af 
territoriale pagter, der indgås mellem 
regionale myndigheder og landbrugere. 
Territoriale pagter kan medføre indførelse 
af omfattende specifikke 
incitamentsbaserede aktiviteter, som 
udføres i fællesskab på støtteberettigede 
landbrugsarealer med det formål at 
beskytte vandressourcerne, biodiversiteten 
og jorden med udgangspunkt i de lokale 
forhold og på grundlag af fælles, målbare 
mål.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) I nødstilfælde eller i forbindelse 
med naturkatastrofer, som har 
indvirkning på landbrugsproduktionen og 
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landbrugerne, kan Kommissionen træffe 
de nødvendige og begrundede 
foranstaltninger for at løse specifikke 
problemer som en undtagelse fra denne 
forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 finder ikke anvendelse på 
regionerne i den yderste periferi som 
defineret i traktatens artikel 349 og på 
direkte betalinger ydet til de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1405/2006.

Artikel 10 og 11 finder ikke anvendelse på 
regionerne i den yderste periferi som 
defineret i traktatens artikel 349 og på 
direkte betalinger ydet til de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1405/2006.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiv landbruger Udelukkelse fra direkte betalinger

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan før den 
1. august 2013 beslutte at anvende 
grundbetalingsordningen på regionalt plan. 
De definerer i så fald regionerne efter 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, som f.eks. deres agronomiske og
økonomiske karakteristika samt deres 
regionale landbrugspotentiale, eller deres 

1. Medlemsstaterne kan før den 
1. august 2013 beslutte at anvende 
grundbetalingsordningen på regionalt plan. 
De definerer i så fald regionerne efter 
objektive og ikke-diskriminerende 
kriterier, som f.eks. deres agronomiske,
økonomiske og miljømæssige
karakteristika samt deres regionale 
landbrugspotentiale, eller deres 
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institutionelle eller administrative struktur. institutionelle eller administrative struktur. 
For at undgå betydelige forskelle i den 
regionale tildeling af betalinger 
underkastes hver betalingsordning og den 
tilgrundliggende definition en 
forudgående miljømæssig og 
socioøkonomisk konsekvensanalyse.

Begrundelse

Der er en betydelig risiko for, at den lokale og regionale udviklingsindsats bliver hindret eller 
begrænset, hvis tidligere betalinger, som har medført en urimelig og ikke-bæredygtig 
ressourcefordeling, fortsat skal danne grundlag for yderligere betalinger.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28a
Indførelsen af betalinger til avancerede 
bæredygtige landbrugssystemer, 
miljøforvaltning og modvirkning af 
klimaændringerne på regionalt plan som 
fastsat i artikel 20 og 29 kan ledsages af 
indførelse af territoriale pagter, der 
indgås mellem regionale myndigheder og 
landbrugere inden for rammerne af det i 
artikel 33 fastlagte loft på 30 %. 
Territoriale pagter kan medføre indførelse 
af omfattende specifikke 
incitamentsbaserede aktiviteter, som 
udføres i fællesskab på støtteberettigede 
landbrugsarealer med det formål at 
beskytte vandressourcerne, biodiversiteten 
og jorden med udgangspunkt i de lokale 
forhold og på grundlag af fælles, målbare 
mål.
(Indsættes som en ny artikel før artikel 29)

Ændringsforslag 9



PE494.613v02-00 8/10 AD\914917DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der ønsker at deltage i 
ordningen for mindre landbrugere 
indsender en ansøgning senest 
den 15. oktober 2014.

Landbrugere, der ønsker at deltage i 
ordningen for mindre landbrugere 
indsender en ansøgning inden en dato, som 
medlemsstaterne fastsætter, dog senest:

1. den 15. oktober 2014 gældende fra 2014
eller
2. den 15. oktober 2015 gældende fra 
2015.
Den dato, som medlemsstaterne 
fastsætter, kan dog ikke ligge tidligere end 
sidste dag for indgivelse af ansøgningen 
til grundbetalingsordningen.

Begrundelse

I det første år for anvendelsen af et nyt system kan systemet volde både landbrugerne og 
forvaltningerne problemer – særlig i medlemsstater, hvor systemet, som er baseret på 
rettigheder, ikke før er blevet anvendt. Landbrugere vil skulle vælge mellem to forskellige 
ukendte systemer. For at sikre, at målet med mekanismen opnås, bør det derfor være muligt 
mindst én gang mere at være med i ordningen for mindre landbrugere inden for rammerne af 
det finansielle overslag.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de 
foranstaltninger, der er nødvendige og 
begrundede i nødstilfælde for at løse 
specifikke problemer. Sådanne 
foranstaltninger kan fravige denne 
forordnings bestemmelser, men kun i det 
strengt nødvendige omfang og tidsrum. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, 
stk. 2.

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de 
foranstaltninger, der er nødvendige og 
begrundede i nødstilfælde eller i 
forbindelse med naturkatastrofer, som har 
indvirkning på landbrugsproduktionen og 
landbrugerne, for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser, 
men kun i det strengt nødvendige omfang 
og tidsrum. Disse gennemførelsesretsakter 
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vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 56, stk. 2.
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