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Ændringsforslag 158
Jens Geier

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 og
fødekædeorganisation, 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. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 159
Jens Geier

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 
foranstaltning.

(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.

Or. de
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Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 160
Jens Geier

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes.
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år.
Desuden bør der for at anspore 
omstruktureringen af landbrugssektoren 
ydes støtte i form af årlige betalinger til 
landbrugere, der deltager i den ordning 
for små landbrugere, der er oprettet ved 

(21) Oprettelse og udvikling af ny 
økonomisk aktivitet i form af nye bedrifter, 
nye virksomheder eller nye investeringer i 
ikke-landbrugsmæssige aktiviteter er 
afgørende for udviklingen og 
konkurrenceevnen i landdistrikterne. En 
bedrifts- og 
erhvervsudviklingsforanstaltning bør lette 
unge landbrugeres etablering og den 
strukturelle tilpasning af deres bedrifter 
efter den første etablering, diversificering 
af landbrugere til ikke-landbrugsmæssige 
aktiviteter samt oprettelse og udvikling af 
ikke-landbrugsrelaterede SMV'er i 
landdistrikterne. Udvikling af små 
landbrugsbedrifter, som er potentielt 
økonomisk levedygtige, bør også fremmes.
For at sikre levedygtigheden af nye 
økonomiske aktiviteter, der støttes under 
denne foranstaltning, bør støtten gøres 
betinget af, at der forevises en 
forretningsplan. Støtte til 
virksomhedsetablering bør kun omfatte den 
indledende periode og ikke blive 
driftsstøtte. Hvis medlemsstaterne således 
vælger at yde støtte i rater, skal disse være 
for en periode på ikke over fem år.
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afsnit V i forordning (EU) nr. DP/2012, 
hvis de forpligter sig til at overdrage hele 
deres bedrift og de dertil svarende 
betalingsrettigheder til en anden 
landbruger, som ikke deltager i nævnte 
ordning.

Or. de

Begrundelse

Som andre erhvervsfolk skal landmænd behandles ens ved overdragelse af bedriften. En 
kompensationsordning for landmænd er derfor uacceptabel og strider mod lighedsprincippet i 
forhold til andre erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 161
Jens Geier

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 

(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 
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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 
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.

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 anvende mindst 30 % 
af det samlede bidrag fra ELFUL til hvert 
enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne 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. de

Begrundelse

En obligatorisk minimumssats for landbrugsmiljø- og klimaforandringstiltag er af stor 
betydning for at understrege betydningen af disse grundlæggende foranstaltninger samtidig 
med, at der skal sikres tilstrækkelig fleksibilitet. Derfor bør der foretages en mindre 
forhøjelse fra 25 % til 30 %.

Ændringsforslag 162
Jens Geier

Forslag til forordning
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Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Landbrugere udsættes i dag for 
stadig større økonomiske og miljømæssige 
risici som følge af klimaforandringer og 
øgede prisudsving. I denne forbindelse 
har en effektiv forvaltning af risici en 
stigende betydning for landbrugere.
Derfor bør der oprettes en 
risikostyringsforanstaltning for at bistå 
landbrugere med at tackle de hyppigst 
forekommende risici for dem. Denne 
foranstaltning bør derfor støtte 
landbrugerne i at dække de præmier, de 
betaler for afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring samt oprettelse af 
gensidige fonde, og den erstatning, som 
disse fonde betaler til landbrugere for tab 
lidt som følge af udbrud af dyre- og 
plantesygdomme og miljøhændelser. Den 
bør også omfatte et 
indkomststabiliseringsredskab i form af 
en gensidig fond til støtte af de 
landbrugere, som står over for en alvorlig 
nedgang i deres indkomst. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere i hele 
Unionen og for at sikre, at konkurrencen 
ikke fordrejes, og at Unionens 
internationale forpligtelser overholdes, 
bør der fastsættes særlige betingelser for 
tildeling af støtte i henhold til disse 
foranstaltninger. For at sikre en effektiv 
anvendelse af ELFUL-budgetmidlerne 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 uddelegeres til Kommissionen 
med hensyn til fastsættelse af minimums-
og maksimumsløbetiden for de 
kommercielle lån til gensidige fonde.

Udgår

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
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dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 163
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. ELFUL bidrager inden for rammerne af 
en europæisk strategi for udvikling af 
landdistrikterne 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"), og 
samordnet med og som supplement til
samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik Den bidrager til en mere 
territorial og miljømæssigt afbalanceret, 
klimavenlig, resistent og innovativ 
landbrugssektor i Unionen.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag nr. 29 i udtalelsen fra Regionsudvalget understreger, at det er nødvendigt 
med en strategi på europæisk plan for udvikling af landdistrikterne. En sådan strategi skal 
afstemmes med og suppleres af kravene til samhørighedspolitikken og den fælles 
fiskeripolitik.

Ændringsforslag 164
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) fremme af fødevarekædens 
organisation og risikostyring i landbruget

(3) fremme af fødevarekædens 
organisation med fokus på følgende 
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med fokus på følgende områder: områder

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 165
Jens Geier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) støtte til bedriftsrisikostyring Udgår

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 166
Jens Geier

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 inden for 
landbruget, oprettelse af nye virksomheder 
og jobskabelse

Or. de
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Begrundelse

Ændringsforslag nr. 32 fra Regionsudvalget.

Ændringsforslag 167
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbedring af adgangen til, brugen af og 
kvaliteten af informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) i 
landdistrikter.

(c) forbedring af adgangen til, brugen af og 
kvaliteten af ny teknologi og informations-
og kommunikationsteknologi (ikt) i 
landdistrikter

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag nr. 32 fra Regionsudvalget.

Ændringsforslag 168
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c)a fremme af, at unge mennesker og 
navnlig kvinder slår sig ned i 
landdistrikterne gennem støtte til 
foranstaltninger, som gør det muligt at 
forene arbejds- og familieliv;

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag nr. 32 fra Regionsudvalget.
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Ændringsforslag 169
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) årlige betalinger til landbrugere, der 
deltager i den ordning for små 
landbrugere, der er oprettet ved afsnit V i 
forordning (EU) nr. DP/2012 (i det 
følgende benævnt "ordningen for små 
landbrugere"), og som permanent 
overfører deres bedrift til en anden 
landbruger.

Udgår

Or. de

Begrundelse

Som andre erhvervsfolk skal landmænd behandles ens ved overdragelse af bedriften. En 
kompensationsordning for landmænd er derfor uacceptabel og strider mod lighedsprincippet i 
forhold til andre erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 170
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i henhold til stk. 1, litra c), ydes til 
landbrugere, der deltager i ordningen for 
små landbrugere, på tidspunktet for 
indgivelsen af deres støtteansøgning for 
mindst ét år, og som forpligter sig til 
permanent at overføre hele deres bedrift 
og de tilsvarende betalingsrettigheder til 
en anden landbruger. Støtten betales fra 
overførselsdatoen indtil den 31. december 
2020.

Udgår

Or. de
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Begrundelse

Som andre erhvervsfolk skal landmænd behandles ens ved overdragelse af bedriften. En 
kompensationsordning for landmænd er derfor uacceptabel og strider mod lighedsprincippet i 
forhold til andre erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 171
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal 
svare til 120 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere.

Udgår

Or. de

Begrundelse

Som andre erhvervsfold skal landmænd behandles ens ved overdragelse af bedriften. En 
kompensationsordning for landmænd er derfor uacceptabel og strider mod lighedsprincippet i 
forhold til andre erhvervsdrivende.

Ændringsforslag 172
Jens Geier

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 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 en bæredygtig
anvendelse af jorden til landbrugsformål.
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Or. de

Ændringsforslag 173
Jens Geier

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 frivilligt 
forpligter sig til at gennemføre operationer, 
som svarer til en eller flere miljø- og 
klimavenlige landbrugsforpligtelser. 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.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag nr. 36 fra Regionsudvalget understreger, at en begrænsning af 
foranstaltningerne til "landbrugsjord" skal udgå, da vigtige miljø- og klimamål ellers vil blive 
bragt i akut fare. Det gælder f.eks. udlægning af arealer i græs, som ikke anses for 
landbrugsjord, og gennemførelse af landbrugsmiljøtiltag i damme, moser og på vandbredder.

Ændringsforslag 174
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Risikostyring Udgår
1. Støtte under denne foranstaltning 
omfatter:
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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
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
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.
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.
3. Medlemsstaterne sikrer, at 
overkompensation som følge af 
kombinationen af denne foranstaltning 
med andre nationale støtteinstrumenter 
eller EU-støtteinstrumenter eller private 
forsikringsordninger undgås. Direkte 
indkomststøtte, som modtages under Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til
Globaliseringen (i det følgende benævnt 
"EGF"), tages også i betragtning ved 
vurderingen af landbrugeres 
indkomstniveauer.
4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 90 
vedrørende minimums- og
maksimumsløbetiden for de kommercielle 
lån til gensidige fonde, der er omhandlet i 
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artikel 39, stk. 3, litra b), og artikel 40, 
stk. 4.

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 175
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrøde- dyre- og planteforsikring Udgår
1. Der kan kun ydes støtte i henhold til 
artikel 37, stk. 1, litra a), for 
forsikringskontrakter, der dækker 
ugunstige vejrforhold, en dyre- eller 
plantesygdom eller et skadedyrsangreb 
eller en foranstaltning vedtaget i 
overensstemmelse med direktiv 
2009/29/EF med henblik på at udrydde 
eller kontrollere en plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb, der tilintetgør mere end 
30 % af landbrugerens gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.
2. Ugunstige vejrforhold eller udbrud af 
en dyre- eller plantesygdom eller et 
skadedyrsangreb skal være officielt 
anerkendt af den kompetente myndighed i 
den pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne kan, hvor det er 
hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte 
kriterier for, hvordan en sådan officiel 
anerkendelse anses for givet.
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Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i 
stk. 37, stk. 1, litra a), og må ikke være 
knyttet til noget krav om eller nogen 
angivelse af arten eller størrelsen af den 
fremtidige produktion.
Medlemsstaterne kan begrænse størrelsen 
af den præmie, der er berettiget til støtte, 
ved at anvende passende lofter.
4. Støtten må ikke overstige det 
maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 176
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gensidige fonde i forbindelse med dyre-
og plantesygdomme og miljøhændelser

Udgår

1. For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:
a. akkrediteres af den kompetente 
myndighed i overensstemmelse med 
national ret
b. have en åben politik over for 
indbetalinger til og udbetalinger fra 
fonden
c. have klare regler om fordeling af 
ansvar for eventuel gæld.
2. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
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kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og 
overvågning af reglernes overholdelse.
3. De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra b), må kun vedrøre:
de administrative omkostninger ved at 
oprette den gensidige fond fordelt 
degressivt over højst tre år
de beløb, som den gensidige fond betaler 
som finansiel kompensation til 
landbrugere. Desuden kan det finansielle 
bidrag vedrøre renter på kommercielle 
lån, som den gensidige fond har optaget 
for at betale finansiel kompensation til 
landbrugere i tilfælde af krise.
Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.
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.
5. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.
Medlemsstaterne kan begrænse de 
omkostninger, der er berettiget til støtte, 
ved at fastsætte:
a. lofter pr. fond
b. passende lofter pr. enhed.

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 177
Jens Geier
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Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indkomststabiliseringsredskab Udgår
1. Støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, 
litra c), må kun ydes, hvis faldet i 
indtægter overstiger 30 % af de 
gennemsnitlige årlige indtægter for den 
enkelte landbruger i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes. Indkomst i artikel 37, stk. 1, 
litra c), henviser til summen af indtægter, 
som landbrugeren modtager fra markedet, 
herunder enhver form for offentlig støtte, 
med fradrag af råvareomkostninger.
Betalinger fra den gensidige fond til 
landbrugerne må ikke udligne mere end 
70 % af indkomsttabet.
2. For at være berettiget til støtte skal den 
pågældende gensidige fond:
a. akkrediteres af den kompetente 
myndighed i overensstemmelse med 
national ret
b. have en åben politik over for 
indbetalinger til og udbetalinger fra 
fonden
c. have klare regler om fordeling af 
ansvar for eventuel gæld.
3. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og 
overvågning af reglernes overholdelse.
4. De finansielle bidrag, der er nævnt i 
artikel 37, stk. 1, litra c), kan kun vedrøre 
de beløb, som den gensidige fond har 
betalt som finansiel kompensation til 
landbrugerne. Desuden kan det 
finansielle bidrag vedrøre renter på 
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kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise.
Der ydes ikke bidrag af offentlige midler 
til startkapital.
5. Støtten må ikke overstige den øvre 
grænse, der er fastsat i bilag I.

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 178
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler for gennemførelsen af 
foranstaltningerne

Udgår

1. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter regler for 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
denne afdeling i forbindelse med:
(a) procedurer for udvælgelse af de 
myndigheder eller organer, som tilbyder 
rådgivningstjenester for landbrugere og 
skovbrugere, bedriftsforvaltnings- og 
vikarordninger og nedtrapning af støtten i 
henhold til de rådgivningstjenester, der er 
omhandlet i artikel 16
(b) medlemsstatens vurdering af de 
fremskridt, der er gjort i 
forretningsplanen, betalingsmuligheder 
samt regler for adgang til andre 
foranstaltninger for unge landbrugere 
under foranstaltningen for bedrifts- og 
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erhvervsudvikling, som er omhandlet i 
artikel 20
(c) afgrænsning med andre 
foranstaltninger, omregning til andre 
enheder end dem, der anvendes i bilag I, 
beregning af transaktionsomkostninger 
og omstilling eller justering af 
forpligtelser under de miljø- og 
klimavenlige landbrugsforanstaltninger, 
der er nævnt i artikel 29, foranstaltningen 
om økologisk landbrug, der er nævnt i 
artikel 30 samt foranstaltningen om 
miljøvenlige skovbrugs- og 
klimatjenesteydelser og skovbevarelse, der 
er nævnt i artikel 35
(d) muligheden for at anvende 
standardantagelser om indkomsttab i 
henhold til foranstaltningerne i artikel 29, 
30, 31, 32, 34 og 35 og kriterier for dens 
beregning
(e) beregning af støtten, hvor en operation 
er berettiget til støtte under flere 
foranstaltninger.
Sådanne gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren, 
jf. artikel 91.

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 179
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b)a Investeringer i modernisering eller 
etablering af vandingsanlæg som led i 
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medlemsstaternes eller regionernes planer 
eller programmer på betingelse af et 
positivt resultat en grundig 
miljøvirkningsvurdering både af 
vandkvaliteten og omfanget af den 
pågældende vandressource.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag nr. 37 fra Regionsudvalget.

Ændringsforslag 180
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I forbindelse med tildelingen af den 
resultatreserve, der er omhandlet i artikel 
20, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012], skal de disponible 
formålsbestemte indtægter, der er 
indsamlet i henhold til artikel 45 i 
forordning (EU) nr. HR/2012 for ELFUL, 
føjes til de beløb, der er omhandlet i 
artikel 18 i forordning (EU) nr. 
[CSF/2012]. Den tildeles medlemsstaterne 
proportionelt med deres andel af det 
samlede støttebeløb fra ELFUL.

6. De disponible formålsbestemte 
indtægter, der er indsamlet i henhold til 
artikel 45 i forordning (EU) nr. HR/2012 
for ELFUL, tildeles medlemsstaterne 
proportionelt med deres andel af det 
samlede støttebeløb fra ELFUL.

Or. de

Begrundelse

Den udbytteafhængige reserve i artikel 18 i forordning (EU) nr. [GSR/2012] slettes.

Ændringsforslag 181
Jens Geier

Forslag til forordning
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Artikel 65 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Mindst 30 % at det samlede bidrag fra 
ELFUL til programmet for udvikling af 
landdistrikterne er forbeholdt 
foranstaltninger, der gennemføres i 
medfør af artikel 29, 30 og 31.

Or. de

Begrundelse

Der bør ikke blot fastsættes en obligatorisk minimumssats for landbrugsmiljø- og 
klimaændringstiltag i en betragtning, idet den også bør fastsættes i selve artiklen. For at 
understrege betydningen af dette grundlæggende tiltag og for samtidig at sikre tilstrækkelig 
fleksibilitet skal der foretages en mindre forhøjelse fra 25 % til 30 %.

Ændringsforslag 182
Jens Geier

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a.  Det nationale bidrag til de 
støtteberettigede offentlige udgifter kan 
suppleres med private bidrag.

Or. de

Begrundelse

Som det allerede blev fastslået under de afsluttede trepartsforhandlinger om 
finansforordningen skal støtteberettigede offentlige udgifter kunne suppleres med private 
bidrag. Det er navnlig vigtig i forbindelse med medlemsstaternes nuværende 
spareforanstaltninger, så problemer med at nå op på medlemsstaternes 
medfinansieringsbidrag kan udlignes gennem private bidrag.

Ændringsforslag 183
Jens Geier

Forslag til forordning
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Bilag 5 – stk. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37 Risikostyring udgår

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 184
Jens Geier

Forslag til forordning
Bilag 5 – stk. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 Afgrøde-, dyre- og 
planteforsikring

udgår

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 185
Jens Geier

Forslag til forordning
Bilag 5 – stk. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 Gensidige fonde i forbindelse 
med dyre- og plantesygdomme og 
miljøhændelser

udgår
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Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.

Ændringsforslag 186
Jens Geier

Forslag til forordning
Bilag 5 – stk. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 Indkomststabiliseringsredskab udgår

Or. de

Begrundelse

Den 1. søjle i landbrugspolitikken vedrører stabilisering af indkomsterne. 2. søjle i den fælles 
landbrugspolitik sigter på udvikling af landdistrikterne. Artikel 37, 38, 39, 40 og 41 med de 
dertil hørende betragtninger hører derfor ikke til 2. søjle.


