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Ændringsforslag 34
Giommaria Uggias

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 
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-

(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 
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 bæredygtige og gavnlige
landbrugsmetoder, 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 at lette unge landmænds etablering; 
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 
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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.

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.

Or. it

Ændringsforslag 35
Luís Paulo Alves

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 
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.

(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 
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, der er vigtige som supplerende 
indtægt særligt i områder med 
naturbetingede ulemper, hvor de er af 
afgørende betydning for 
husstandsindtægternes bæredygtighed og 
for disse regioners økonomiske og sociale 
struktur.

Or. pt
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Ændringsforslag 36
Giommaria Uggias

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 
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.

(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 
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.

Or. it

Ændringsforslag 37
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 
kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
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medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør der ikke eksistere en 
minimumstærskel i disse regioner. 
Medlemsstaterne bør under hensyntagen til 
deres landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

Or. pt

Ændringsforslag 38
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under en hektar. 
Eftersom strukturerne i medlemsstaternes 
landbrugsøkonomier varierer betydeligt og 

(14) For at undgå en uforholdsmæssig stor 
administrativ byrde i forbindelse med 
forvaltningen af udbetaling af små beløb, 
bør medlemsstaterne generelt undlade at 
bevilge direkte betalinger, hvis beløbet er 
lavere end 100 EUR, eller hvis det 
støtteberettigede areal på den bedrift, der 
ansøges om støtte til, er på under 0,3
hektar. Eftersom strukturerne i 
medlemsstaternes landbrugsøkonomier 
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kan adskille sig meget fra den 
gennemsnitlige bedriftsstruktur i EU, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende minimumstærskler, som afspejler 
deres særlige situation. På grund af den 
ganske særlige bedriftsstruktur i regionerne 
i den yderste periferi og de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav bør medlemsstaterne 
have mulighed for at afgøre, om disse 
regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

varierer betydeligt og kan adskille sig 
meget fra den gennemsnitlige 
bedriftsstruktur i EU, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at anvende 
minimumstærskler, som afspejler deres 
særlige situation. På grund af den ganske 
særlige bedriftsstruktur i regionerne i den 
yderste periferi, i bjergområder, øregioner
og de mindre øer i Det Ægæiske Hav bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
afgøre, om disse regioner skal anvende en 
minimumstærskel. Medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til deres 
landbrugssektorers særlige struktur 
endvidere kunne vælge, hvilken af de to 
typer minimumstærskler de ønsker at 
gennemføre. Da betalinger kan tildeles 
landbrugere med såkaldte "jordløse" 
bedrifter, vil det ikke fungere at anvende 
det hektarbaserede kriterium. Disse 
landbrugere bør derfor tildeles et 
støtterelateret minimumsbeløb. For at sikre 
ligebehandling af landbrugere, hvis direkte 
betalinger er omfattet af indfasning i 
Bulgarien og Rumænien, bør 
minimumstærsklen baseres på de endelige 
beløb, der skal ydes efter udløbet af 
indfasningsprocessen.

Or. it

Ændringsforslag 39
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 

(22) Erfaringen med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens vigtigste elementer bør bibeholdes, 
herunder fastsættelsen af nationale lofter 
for at sikre, at den samlede støtte ikke 
overstiger de nuværende budgetgrænser. 
Medlemsstaterne bør også fortsat have en 
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national reserve, der kan bruges til at gøre 
det lettere for nye unge landbrugere at 
komme med i ordningen eller til at 
tilgodese særlige behov i bestemte 
områder. Regler for overdragelse og 
udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er muligt.

national reserve, der skal forvaltes på 
regionalt plan, og som kan bruges til at 
gøre det lettere for nytilkommende unge 
landbrugere at komme med i ordningen 
eller til at tilgodese særlige behov i 
bestemte områder. Regler for overdragelse 
og udnyttelse af betalingsrettigheder bør 
bevares, men forenkles, hvor det er muligt.

Or. it

Ændringsforslag 40
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) For at sikre, at de definerede 
"grønne" foranstaltninger, som 
medlemsstaterne kan iværksætte på deres 
område for at tilvejebringe lignende 
præstationer med hensyn til miljø og 
klima, vælger medlemsstaterne eller 
regionerne i henhold til deres 
forfatningsmæssige forhold mindst to 
relevante foranstaltninger fra listen over 
de foranstaltninger, der er fastsat på 
fællesskabsplan, idet de vælger en tredje 
foranstaltning (taget fra et sæt af valgfrie 
foranstaltninger), der egner sig bedre til 
de territoriale særtræk, efter 
Kommissionens godkendelse af deres valg 
senest to måneder efter notifikationen.

Or. it

Ændringsforslag 41
Giommaria Uggias

Forslag til forordning



AM\913248DA.doc 9/31 PE496.441v01-00

DA

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) For at gøre de bæredygtige og 
gavnlige landbrugspolitikker til 
bekæmpelse og modvirkning af 
klimaændringerne og til miljøbeskyttelse 
mere effektive bør grupper af landbrugere 
på regionalt plan kunne underskrive 
former for samarbejdskontrakter, som de 
kompetente regionale organer for miljø og 
landbrug støtter og fører tilsyn med, med 
henblik på at sikre kontinuitet i og 
følgelig optimere de økologiske 
fokusområder og samtidig sørge for, at 
landbrugsmæssige kvalitetsområder ikke 
lider skade herved.

Or. it

Ændringsforslag 42
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Af forenklingshensyn og for at tage 
højde for de særlige forhold, der gør sig 
gældende i regionerne i den yderste 
periferi, bør direkte betalinger i disse 
regioner forvaltes inden for rammerne af 
de støtteprogrammer, som er indført ved 
forordning (EF) nr. 247/2006. Denne 
forordnings bestemmelser vedrørende 
grundbetalingsordningen og de 
supplerende betalinger samt koblet støtte 
bør derfor ikke gælde for disse regioner.

(40) Af forenklingshensyn og for, at man 
bedre kan tilpasse den fælles 
landbrugspolitik til de særlige forhold, der 
gør sig gældende i regionerne i den yderste 
periferi - som lider under små erhverv og 
en fjern beliggenhed fra markederne - bør 
direkte betalinger samt enhver form for 
indtægtsstøtte til landmændene i disse 
regioner forvaltes inden for rammerne af 
de støtteprogrammer, som er indført ved 
forordning (EF) nr. 247/2006. Denne 
forordnings bestemmelser vedrørende 
grundbetalingsordningen og de 
supplerende betalinger samt koblet støtte 
bør derfor ikke gælde for disse regioner.

Or. pt
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Ændringsforslag 43
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pt

Ændringsforslag 44
Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) en betaling til landbrugere, der benytter
bæredygtige og gavnlige
landbrugsmetoder, der er egnet til at 
bekæmpe og modvirke klimaændringerne 
og beskytte miljøet

Or. it

Ændringsforslag 45
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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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.

Or. pt

Ændringsforslag 46
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Ændringsforslag 47
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

– minimumsaktiviteter, der fastsættes af 
medlemsstaterne, på landbrugsarealer, der 
naturligt holdes i en stand, der er egnet til 
græsning eller produktion, og som navnlig 
kan være baseret på et minimum for 
husdyrtæthed.
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Or. pt

Ændringsforslag 48
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at undgå at de samlede direkte 
betalinger overstiger de lofter, der er fastsat 
i bilag III, foretager medlemsstaterne en 
lineær nedsættelse af beløbene af de 
direkte betalinger med undtagelse af de 
direkte betalinger, der ydes i henhold til 
forordning (EF) nr. 247/2006 og 
forordning (EF) nr. 1405/2006.

For at undgå at de samlede direkte 
betalinger overstiger de lofter, der er fastsat 
i bilag III, foretager medlemsstaterne en 
lineær nedsættelse af beløbene af de 
direkte betalinger med undtagelse af de 
direkte betalinger, der ydes i henhold til 
forordning (EF) nr. 247/2006 og 
forordning (EF) nr. 1405/2006. De lineære 
nedsættelser anvendes desuden ikke ved 
direkte betalinger vedrørende områder, 
der befinder sig på mindre øer, som ligger 
inden for øregioners administrative 
grænser.

Or. it

Ændringsforslag 49
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det støtteberettigede areal på den bedrift, 
hvortil der er ansøgt om eller bevilget 
direkte betalinger, inden nedsættelserne og 
udelukkelserne i artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR] træder i kraft, er 
mindre end 1 hektar.

b) det støtteberettigede areal på den bedrift, 
hvortil der er ansøgt om eller bevilget 
direkte betalinger, inden nedsættelserne og 
udelukkelserne i artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR] træder i kraft, er 
mindre end 0,3 hektar.

Or. it
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Ændringsforslag 50
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De pågældende medlemsstater kan 
beslutte ikke at anvende stk. 1 i regionerne 
i den yderste periferi og på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav.

3. Stk. 1 kan ikke anvendes i regionerne i 
den yderste periferi og på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav.

Or. pt

Ændringsforslag 51
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De pågældende medlemsstater kan 
beslutte ikke at anvende stk. 1 i regionerne 
i den yderste periferi og på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav.

3. De pågældende medlemsstater kan 
beslutte ikke at anvende stk. 1 i regionerne 
i den yderste periferi, på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav og på mindre øer, som 
ligger inden for øregioners administrative 
grænser.

Or. it

Ændringsforslag 52
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Landbrugere, der i 2011 aktiverede 
mindst en betalingsrettighed under 
enkeltbetalingsordningen eller søgte om 
støtte under den generelle 

2. Landbrugere, der i perioden 2009 til
2011 modtog direkte støtte eller
supplerende direkte betalinger, begge i
henhold til forordning (EF) nr. 73/2009,
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arealbetalingsordning, begge i
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

eller som i 2012 eller 2013 er tildelt ret til 
enkeltbetalingsordningen i henhold til 
artikel 41, artikel 63, eller til punkt B eller 
C i bilaget til forordning (EF) nr. 
73/2009, modtager betalingsrettighederne 
under enkeltbetalingsordningens første år, 
forudsat at de er berettiget til at modtage 
direkte betalinger i henholde til artikel 9.

Or. pt

Ændringsforslag 53
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) regler om, at grupper af landbrugere 
på regionalt plan kan underskrive former 
for samarbejdskontrakter, som de 
kompetente regionale organer for miljø og 
landbrug støtter og fører tilsyn med, med 
henblik på at sikre kontinuitet i og 
følgelig optimere de økologiske 
fokusområder og samtidig sørge for, at 
landbrugsmæssige kvalitetsområder ikke 
lider skade herved.

Or. it

Ændringsforslag 54
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 
under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 

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

artikel 25, stk. 2, anvende mindst to af
følgende landbrugsmetoder, der er til gavn 
for klimaet og miljøet:

Or. it

Ændringsforslag 55
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) have tre forskellige afgrøder på 
agerjorden, hvis denne dækker mere end
15 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 56
Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsarealer på deres bedrift og

b) vedligeholde eksisterende permanente
græsningsarealer på deres bedrift og

Or. en

Ændringsforslag 57
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

4. Landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.
Denne ret gælder også for landbrugere, 
hvis bedrift ligger i miljøbeskyttede 
områder, som er anerkendt af 
medlemsstaterne på nationalt eller 
regionalt plan, samt for landbrugsarealer, 
der er omfattet af forpligtelser til at drive 
miljøvenligt landbrug inden for 
rammerne af programmerne for udvikling 
af landdistrikter.

Or. pt

Ændringsforslag 58
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

4. Landbrugere er i sig selv berettigede til 
den supplerende betaling, der er omhandlet 
i dette kapitel, når de tilhører følgende 
kategorier:

- bedriftens agerjord dækker mindre end 
15 hektar, eller
- Nature 2000 dækker mere end 50 % af 
bedriftens landbrugsjord, eller
- områder under miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger i henhold til 
artikel 29 i forordning (EU) nr. […]
[RDR] dækker mere end 50 % af 
bedriftens landbrugsjord
- Landbrugere, der opfylder betingelserne 
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i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion.

Or. en

Ændringsforslag 59
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Landbrugere, der opfylder betingelserne 
i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion er i sig 
selv berettigede til den supplerende 
betaling, der er omhandlet i dette kapitel.

Landbrugere er i sig selv berettigede til den 
supplerende betaling, der er omhandlet i 
dette kapitel, når de tilhører mindst én af 
følgende kategorier:

- landbrugere, der opfylder betingelserne i 
artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
834/2007 om økologisk produktion
- landbrugere, der praktiserer intensivt 
landbrug med træafgrøder, højstammede 
træer og/eller vinmarker
- landbrugere, der integrerer 
beskyttelseskonsortier til produktion af 
landbrugsprodukter, der er omfattet af 
beskyttet oprindelsesbetegnelse og/eller 
beskyttet geografisk betegnelse.

Or. it

Begrundelse

At medtage certificeringsordninger i kategorien "grøn pr. definition" vil tilskynde til en 
udvikling af disse ordninger og til landbrugernes deltagelse. Dette skaber 
markedsincitamenter til et mere bæredygtigt landbrug.

Ændringsforslag 60
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på de 
enheder af en bedrift, der bruges til 
økologisk produktion i henhold til artikel 
11 i forordning (EF) nr. 834/2007.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 61
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 a
(26a) For at sikre, at de definerede 
"grønne" foranstaltninger, som 
medlemsstaterne kan iværksætte på deres 
område for at tilvejebringe lignende 
præstationer med hensyn til miljø og 
klima, stiller medlemsstaterne i henhold 
til deres forfatningsmæssige forhold, og 
hvis det er relevant efter høring af 
regionerne, yderligere valgmuligheder til 
rådighed for landbrugere, idet disse 
valgmuligheder udvælges på grundlag af 
målsætninger samt klimatiske og 
miljømæssige særtræk, med det formål at 
vælge en tredje obligatorisk 
foranstaltning efter Kommissionens 
godkendelse af disse muligheder.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
deres beslutning inden 1. august 2013. 
Kommissionen godkender den af 
medlemsstaterne vedtagne pakkes
foranstaltninger senest to måneder efter 
notifikationen.

Or. it
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Ændringsforslag 62
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end tre hektar og ikke er fuldstændig 
udlagt til græsproduktion (tilsået eller 
naturligt forekommende), fuldstændig 
braklagt eller fuldstændig opdyrket med 
afgrøder under vand i en betydelig del af 
året, skal dyrkningen på agerjord bestå af 
mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 
tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 
agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 
overstige 70 % af agerjorden.

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 
mere end 15 hektar, skal dyrkningen på 
agerjord bestå af mindst tre forskellige 
afgrøder. Hovedafgrøden må ikke overstige 
70 % af agerjorden, og de to 
hovedafgrøder må ikke overstige 95 % af 
agerjorden.

Or. en

Ændringsforslag 63
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Stk. 1 gælder ikke for 
landbrugsbedrifter:
- hvor agerjorden udelukkende anvendes 
til græsproduktion (tilsået eller naturligt 
forekommende) eller andre foderafgrøder, 
ligger fuldstændig brak, anvendes til 
dyrkning af afgrøder, der står under vand 
en stor del af året, eller en kombination af 
disse, eller
- hvor mere end 75 % af det 
støtteberettigede landbrugsareal på 
bedriften er dækket af permanente 
græsarealer, hvor permanente afgrøder 
anvendes til produktion af græs eller 
andet grøntfoder, er braklagt eller er 



PE496.441v01-00 20/31 AM\913248DA.doc

DA

udsat for en kombination af disse 
anvendelser.

Or. en

Ændringsforslag 64
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 31 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Permanente græsarealer Permanente græsningsarealer

Or. en

Ændringsforslag 65
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sørger for 
bibeholdelse af forholdet mellem
permanente græsarealer og det samlede 
landbrugsareal. Denne forpligtelse gælder 
på nationalt eller regionalt plan.

De medlemsstater, der blev medlem af EU 
før 2004, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsningsarealer på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 
2003, forbliver permanente 
græsningsarealer.
De nye medlemsstater, der blev medlem af 
EU i 2004, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsningsarealer den 1. maj 
2004, forbliver permanente 
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græsningsarealer.
Bulgarien og Rumænien sikrer, at 
arealer, der var permanente 
græsningsarealer den 1. januar 2007, 
forbliver permanente græsningsarealer.
Medlemsstaterne sikrer, at den andel, der 
er omhandlet i første stykke (i det 
følgende benævnt referenceindekset) ikke 
er blevet reduceret med mere end 10 % til 
ugunst for permanente græsningsarealer i 
forhold til det pågældende referenceår, jf. 
foregående stykke.
Bestemmelserne i dette stykke finder ikke 
anvendelse på permanente græsarealer, 
der skal tilplantes med skov, hvis 
skovrejsningen er forenelig med miljøet, 
og med udelukkelse af beplantning med 
juletræer og hurtigt voksende arter i kort 
omdrift.

Or. en

Ændringsforslag 66
Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre en reelt bæredygtig tilgang bør referenceåret for permanente græsningsarealer 
være 2011 i stedet for 2014. Ellers vil der være en betydelig risiko for, at et stort antal 
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græsningsarealer pløjes og ikke anvendes som græsningsarealer, før reformen træder i kraft.

Ændringsforslag 67
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der dyrker permanente 
afgrøder, såsom olivenlunde, vinmarker 
eller frugtplantager, bortset fra 
permanente dry farming-afgrøder, 
anvender særlige dyrkningsmetoder, som 
giver minimal forstyrrelse af jordbunden 
og af jordoverfladens plantedække.

Or. pt

Ændringsforslag 68
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 69
Catherine Grèze

Forslag til forordning
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Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 70
Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 % af 
deres støtteberettigede landbrugsareal, jf. 
artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der er 
udlagt som permanente græsningsarealer,
anvendes til miljømæssig infrastruktur,
herunder landskabselementer, såsom 
hække, stengærder, braklagte arealer,
vedligeholdte terrasser og delvis naturlige 
levesteder. Der må ikke forekomme 
nytilsåning, pløjning eller brug af 
gødning eller pesticider. Der må gerne 
forekomme høstning, græsslåning og 
græsning i et omfang, der ikke medfører 
nedbrydning af græstæppet. Når der 
etableres nye områder med blandede 
græsarealer, græsningsarealer eller enge, 
kan passende bælgfrugtafgrøder indgå i 
blandingen af arter på græsningsarealer 
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eller enge med henblik på græsning og 
græsslåning.

Or. en

Ændringsforslag 71
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Såfremt det støtteberettigede 
landbrugsareal dækker mere end 20 
hektar, skal landbrugere sikre, at mindst
5 % af deres støtteberettigede 
landbrugsareal, jf. artikel 25, stk. 2, bortset 
fra arealer, der er udlagt som permanente 
græsarealer, almindelige græsarealer og 
permanente afgrøder fastsat i artikel 31-
A, stk. 1, som miljømæssigt fokusområde, 
herunder f.eks. braklagte arealer,
permanente dry-farming-afgrøder,
terrasser, landskabstræk såsom hegn og 
stenmure, bræmmer til beskyttelse, arealer 
som er beplantet med kvælstofbindende 
afgrøder og skovklædte områder, jf.
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

Or. pt

Ændringsforslag 72
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Landbrugere skal sikre, at mindst 7 %
af deres støtteberettigede landbrugsareal, 
jf. artikel 25, stk. 2, bortset fra arealer, der 
er udlagt som permanente græsarealer, som

1. Medlemsstaterne skal på nationalt og 
regionalt plan sikre, at mindst 3 % af deres 
støtteberettigede landbrugsareal, jf. artikel 
25, stk. 2, bortset fra arealer, der er udlagt 
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miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, terrasser, landskabstræk, 
bræmmer og skovklædte områder, jf.
artikel 25, stk. 2, litra b), nr. ii).

som permanente græsarealer, er
miljømæssigt fokusområde, herunder f.eks. 
braklagte arealer, landbrugsarealer, der 
indgår i ordninger for miljøvenligt 
landbrug, arealer uden kvælstofgødning 
og uden brug af pesticider, udtagne 
arealer, landbrugsarealer under Natura 
2000 eller andre 
naturbeskyttelsesområder, terrasser, 
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), nr. 
ii).

Or. en

Ændringsforslag 73
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som en undtagelse reduceres den 
minimumsprocentsats for miljømæssigt 
fokusområde, der er fastsat i stk. 1, til 
3 %, når grupper af landbrugere etablerer 
sammenhængende, tilstødende 
miljømæssige fokusområder.

Or. pt

Ændringsforslag 74
Czesław Adam Siekierski

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Første afsnit finder ikke anvendelse 
på landbrugsarealer, der anvendes til 
dyrkning af frugt eller grøntsager, eller 
bedrifter, hvis agerjord dækker mindre 



PE496.441v01-00 26/31 AM\913248DA.doc

DA

end 15 hektar.

Or. en

Ændringsforslag 75
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i de berørte regioner.

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende
beskæftigelsesniveau og/eller
produktionsniveau i de berørte regioner, 
især i områder med naturbetingede 
begrænsninger, såsom øregioner og 
regionerne i den yderste periferi.

Or. pt

Ændringsforslag 76
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor artikel 20 finder anvendelse, kan 
medlemsstaterne fastsætte forskellige 
finansieringsformer for regioner, som 
opfylder den i denne artikel omhandlede 
definition.

Or. pt

Ændringsforslag 77
Czesław Adam Siekierski
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 
ydes betaling til landbrugere, hvor det er 
fastslået, at de fra datoen for 
offentliggørelsen af Kommissionens 
forslag til denne forordning har opdelt 
deres bedrifter med det ene formål at blive 
omfattet af ordningen for mindre 
landbrugere. Dette gælder også for de 
landbrugere, hvis bedrifter er opstået som 
følge af en sådan opdeling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 78
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvor artikel 20 finder anvendelse, kan 
medlemsstaterne fastsætte forskellige 
finansieringsformer for regioner, som 
opfylder den i denne artikel omhandlede 
definition.

Or. pt

Ændringsforslag 79
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der ønsker at deltage i 
ordningen for mindre landbrugere 

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

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 frist for indgivelse af ansøgningen 
til grundbetalingsordningen.

Or. en

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 
inden for rammerne af det finansielle overslag at være med i ordningen for mindre 
landbrugere mindst én gang mere.

Ændringsforslag 80
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der ikke har ansøgt om at 
deltage i ordningen for mindre landbrugere
den 15. oktober 2014, som beslutter at 
trække sig efter denne dato, eller som 
udvælges til at modtage støtte i henhold til 
artikel 20, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
nr. […] [RDR] vil ikke længere have 
mulighed for at deltage i ordningen.

Landbrugere, der ikke har ansøgt om at 
deltage i ordningen for mindre landbrugere
den 15. oktober 2014, kan nå at tilslutte 
sig indtil den 15. oktober 2016. De 
landmænd, som ikke er tilsluttet 
ordningen for mindre landbrugere før den 
15. oktober 2016, eller som beslutter at 
trække sig efter de datoer, som er fastsat 
for henholdsvis 2014 og 2016, eller som 
udvælges til at modtage støtte i henhold til 
artikel 20, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
nr. […] [RDR] vil ikke længere have 
mulighed for at deltage i ordningen.



AM\913248DA.doc 29/31 PE496.441v01-00

DA

Or. pt

Ændringsforslag 81
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter størrelsen 
af betalingen til ordningen for mindre 
landbrugere på et af følgende niveauer, jf. 
dog stk. 2 og 3:

udgår

a) et beløb, der ikke overstiger 15 % af 
den nationale gennemsnitlige betaling pr. 
støttemodtager 
b) et beløb svarende til den nationale 
gennemsnitlige betaling pr. hektar ganget 
med et tal svarende til antallet af hektarer 
med højst tre.
Det nationale gennemsnit i litra a) 
fastsættes af medlemsstaterne på 
grundlag af det nationale loft, der er 
fastsat i bilag II for kalenderåret 2019, og 
antallet af landbrugere, der har opnået 
betalingsrettigheder i henhold til 
artikel 21, stk. 1.
Det nationale gennemsnit i litra b) 
fastsættes af medlemsstaterne på 
grundlag af det nationale loft, der er 
fastsat i bilag II for kalenderåret 2019, og 
antallet af støtteberettigede hektar, der er 
anmeldt i 2014 i henhold til artikel 26.

Or. en

Ændringsforslag 82
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
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Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beløbet i stk. 1 er på mindst 500 EUR 
og højst 1 000 EUR. Uanset artikel 51, 
stk. 1, hvis anvendelsen af stk. 1 medfører 
en beløb under 500 EUR eller over 
1 000 EUR, rundes beløbet op eller ned til 
minimums- eller maksimumssatsen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 83
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan betalingen, jf. stk. 1, i 
Cypern og Malta fastsættes til et beløb, 
som er lavere end 500 EUR, men ikke 
lavere end 200 EUR. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Størrelsen af den årlige betaling i 
forbindelse med ordningen for mindre 
landbrugere skal svare til det beløb, som 
en landbruger ville være berettiget til i 
henhold til bestemmelserne i artikel 18, 
artikel 29, artikel 34, artikel 36 og artikel 
38 i det år, landbrugeren kom med i 
ordningen, dog højst 1 500 EUR.
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Or. en

Ændringsforslag 85
Nuno Teixeira

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 
landmændene, 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.

Or. pt


