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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 naturressourcerne og 3) en 
afbalanceret territorial udvikling. Som Kommissionen anførte, 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 indførelse af 
avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer, miljøforvaltning og 
modvirkning af klimaændringerne; 
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.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte

(26) Et af målene for den nye 
landbrugspolitik er en forbedring af de 
miljømæssige resultater gennem en 
komponent af de direkte betalinger, som 
skal være grønnere, og som vil støtte
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landbrugsmetoder, der er til gavn for 
klimaet og miljøet, i hele EU. Med henblik 
herpå bør medlemsstaterne anvende en del 
af deres nationale lofter over direkte 
betalinger til at yde en årlig betaling i 
tillæg til grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks.
afgrødediversificering, bevarelse af 
permanente græsarealer og miljømæssige 
indsatsområder. Disse fremgangsmåders 
obligatoriske beskaffenhed bør også 
vedrøre landbrugere, hvis bedrifter helt 
eller delvist er beliggende i "Natura 2000"-
områder, der er omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer, miljøforvaltning og 
modvirkning af klimaændringerne i hele 
EU. Med henblik herpå bør 
medlemsstaterne anvende en del af deres 
nationale lofter over direkte betalinger til at 
yde en årlig betaling i tillæg til 
grundbetalingen til obligatoriske 
driftsmetoder, som landbrugere skal 
benytte, og som først og fremmest har 
fokus på klima- og miljøpolitiske mål. 
Disse metoder bør være simple, generelle, 
årlige aktioner, der ikke er underlagt 
kontrakter, og som går ud over 
krydsoverensstemmelse og er forbundet 
med landbruget, som f.eks. omdrift, 
bevarelse af permanente græsarealer og
miljømæssig infrastruktur. Disse 
fremgangsmåders obligatoriske 
beskaffenhed bør også vedrøre 
landbrugere, hvis bedrifter helt eller delvist 
er beliggende i "Natura 2000"-områder, der 
er omfattet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, eftersom disse 
driftsmetoder er forenelige med disse 
direktivers mål. Landbrugere, som opfylder 
betingelserne, jf. Rådets forordning (EF) 
nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 2092/91, bør kunne få gavn af 
den "grønnere" komponent uden at opfylde 
yderligere forpligtelser i betragtning af de 
anerkendte miljømæssige fordele ved 
økologiske landbrugssystemer. Overholdes 
den grønnere komponent ikke, medfører 
det sanktioner, jf. artikel 66 i forordning
(EU) nr. […] [HZR].

Or. en
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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, alt sammen med udgangspunkt 
i de lokale forhold og på grundlag af 
fælles, målbare mål.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) 7 % af agerjorden pr. bedrift vil blive 
anvendt på en måde, der øger den 
funktionelle biodiversitet og dermed det 
miljømæssige landbrugs funktion eller 
leveringen af offentlige goder. Elementer, 
der ofte allerede kan anvendes som 
miljøforanstaltninger (f.eks. hække, 
grøfter, vådområder samt andre
seminaturlige levesteder og andre 
eksisterende landskabstræk), kan føjes til 
randzoner for at etablere miljømæssige 
landbrugsinfrastrukturer for bæredygtige 



PA\910348DA.doc 7/22 PE494.613v01-00

DA

landbrugsmetoder. Der er derfor her 
hverken tale om "at tage jord ud af 
produktion" eller "ny jordudtagning, men 
derimod om en forbedring af hele 
systemets effektivitet på længere sigt. For 
at sikre en effektiv og sammenhængende 
gennemførelse af den miljømæssige 
infrastruktur og under hensyntagen til 
medlemsstaterne særlige forhold, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
retsakter i henhold til traktatens artikel 290 
om den yderligere definition af, hvilke
typer miljømæssig infrastruktur der skal 
være nævnt i den pågældende
foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte 
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Medlemsstaterne bør kunne 
anvende op til 5 % af deres nationale lofter 
til denne støtte eller 10 %, hvis deres 
niveau af koblet støtte oversteg 5 % i 
mindst et af årene i perioden 2010-2013. I 
behørigt begrundede tilfælde, hvor visse 
følsomme behov i en region er påvist, og 
efter godkendelse fra Kommissionen bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 

(33) Medlemsstaterne bør have mulighed
for at benytte en del af deres nationale 
lofter over direkte betalinger til koblet 
støtte i bestemte sektorer i klart definerede 
tilfælde. De midler, der kan anvendes til 
koblet støtte, bør begrænses til et passende 
niveau, samtidig med at en sådan støtte
tillades i medlemsstater eller bestemte 
regioner, der står over for særlige 
situationer, hvor bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er særlig vigtige af 
økonomiske, miljømæssige og/eller sociale 
årsager. Brugen af koblet støtte bør 
underkastes en specifik 
konsekvensanalyse, som gennemføres af
medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør 
kunne anvende op til 5 % af deres 
nationale lofter til denne støtte eller 10 %, 
hvis deres niveau af koblet støtte oversteg 
5 % i mindst et af årene i perioden 2010-
2013. I behørigt begrundede tilfælde, hvor 
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anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau i disse regioner. Denne 
støtte bør også være tilgængelig for 
landbrugere, der den 31. december 2013 er 
i besiddelse af særlige betalingsrettigheder 
tildelt i henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 og forordning (EF) nr. 73/2009, 
og som ikke råder over støtteberettigede 
arealer, der kan aktivere 
betalingsrettigheder. Med hensyn til 
godkendelse af frivillig koblet støtte, der 
overstiger 10 % af det årlige nationale loft 
pr. medlemsstat, bør Kommissionen have 
yderligere beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

visse følsomme behov i en region er påvist, 
og efter godkendelse fra Kommissionen 
bør medlemsstaterne have mulighed for at 
anvende mere end 10 % af deres nationale 
loft. Koblet støtte bør kun ydes i det 
omfang, det er nødvendigt for at skabe et 
incitament til at bevare det nuværende 
produktionsniveau, bæredygtige 
landbrugsmetoder og miljøforvaltning og 
beskæftigelse i landbruget i de berørte
regioner, navnlig i områder med 
naturbetingede begrænsninger, såsom 
øregioner og bjergområder. Denne støtte 
bør også være tilgængelig for landbrugere, 
der den 31. december 2013 er i besiddelse 
af særlige betalingsrettigheder tildelt i 
henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003 
og forordning (EF) nr. 73/2009, og som 
ikke råder over støtteberettigede arealer, 
der kan aktivere betalingsrettigheder. Med 
hensyn til godkendelse af frivillig koblet 
støtte, der overstiger 10 % af det årlige 
nationale loft pr. medlemsstat, bør 
Kommissionen have yderligere beføjelser 
til at vedtage gennemførelsesretsakter uden 
at anvende forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Medlemsstater, 
hvis niveau for direkte støtte er under 
90 % af EU's gennemsnitlige støtteniveau, 
bør også have mulighed for at overføre 
midler fra støtten til landudvikling til det 
direkte betalingsloft. Sådanne valg træffes 
én gang, inden for bestemte grænser og for 
hele denne forordnings 

(43) For at styrke deres politik for 
udvikling af landdistrikter bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
overføre midler fra det direkte betalingsloft 
til støtte til landudvikling. Sådanne valg 
træffes én gang, inden for bestemte 
grænser og for hele denne forordnings 
anvendelsesperiode.
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anvendelsesperiode.

Or. en

Ændringsforslag 7

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 indfører 
avancerede bæredygtige
landbrugsmetoder, der er til gavn for
biodiversiteten, for en god forvaltning af 
jordens frugtbarhed og vandressourcer, 
for klimaet og miljøet, og som går 
betydeligt længere end bestemmelserne 
om overensstemmelse

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer": landbrugssystemer, 
hvis metoder går længere end de 
eksisterende referenceregler for 
krydsoverensstemmelse i forordning (EU) 
nr. […] [HZR], og som løbende gør 
fremskridt med hensyn til at forbedre 
forvaltningen af naturlige næringsstoffer, 
vandcyklusser og energistrømme på en 
måde, som reducerer miljøskader og spild 
af ikke-vedvarende energikilder og 
bevarer en høj grad af diversitet blandt 
afgrøder og landbrugsdyr samt en 
naturlig diversitet i produktionssystemet.
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Or. en

Begrundelse

En omlægning til avancerede bæredygtige landbrugsmetoder er af afgørende betydning for en 
bæredygtig territorial udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "omdrift": dyrkning af mindst fire 
forskellige afgrøder, heriblandt en 
bælgfrugt

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra h a (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "miljømæssig infrastruktur": faktorer 
som landskab, skovlandbrug, 
biodiversitet, forvaltning af vand og 
jordbund, biotoper m.m., som stabiliserer 
og fremmer de miljømæssige 
landbrugsmetoder og 
miljøforvaltningssystemer

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktiv landbruger Udelukkelse fra direkte betalinger

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) ansøgerne til disse betalinger ikke 
dyrker eller forvalter arealerne aktivt i 
god landbrugs- og miljømæssig stand i 
overensstemmelse med artikel 4

Or. en

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) der indføres ikke-bæredygtige 
landbrugs- og dyreopdrætsmetoder, som 
systematisk udgør en alvorlig 
overtrædelse af 
krydsoverensstemmelsesreglerne som 
defineret i forordning (EU) nr. […] 
[HZR] på grund af utilstrækkelig 
forvaltning af næringsstoffer og deraf 
følgende vandforurening, for høje 
belægningsgrader i forhold til det 
tilgængelige areal, stor afhængighed af 
ekstern energi, biocider, antibiotika samt 
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tilførsel af vand og næringsstoffer

Or. en

Begrundelse

En omlægning til avancerede bæredygtige landbrugsmetoder er af afgørende betydning for en 
bæredygtig territorial udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 1. Medlemsstaterne kan inden
den 1. august 2013 beslutte at stille op mod 
10 % af deres årlige nationale lofter for 
kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 
denne forordning, til rådighed som 
supplerende støtte til foranstaltninger inden 
for rammerne af landdistriktsprogrammer, 
som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 
længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger.

1. 1. Medlemsstaterne kan inden
den 1. august 2013 beslutte at stille op mod 
20 % af deres årlige nationale lofter for 
kalenderårene 2014-2019, jf. bilag II til 
denne forordning, til rådighed som 
supplerende støtte til foranstaltninger inden 
for rammerne af landdistriktsprogrammer, 
som ifølge forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 
længere til rådighed til at yde direkte 
betalinger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne afsætte yderligere op til 20 % af deres årlige nationale budget til 
udvikling af landdistrikterne for at styrke udviklingen af landdistrikterne, såvel inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik som set i et bredere regionaludviklingsmæssigt 
perspektiv, hvilket ELFUL, der er inkluderet i forordningen om fælles bestemmelser, bidrager 
til.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden den 1. august 2013 kan 
Bulgarien, Estland, Finland, Letland, 
Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, 
Slovakiet, Spanien, Sverige og Det 
Forenede Kongerige i henhold til denne 
forordning beslutte at stille op til 5 % af 
beløbet til rådighed for støtte til 
foranstaltninger inden for rammerne af 
landdistriktsprogrammer, som ifølge 
forordning (EU) nr. […] [RDR] 
finansieres med midler fra ELFUL i 
perioden 2015-2020, som fastsat i 
forordning (EU) nr. […] [RDR]. Som 
følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 
længere til rådighed til 
støtteforanstaltninger inden for rammerne 
af landdistriktsprogrammerne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke skæres i den EU-støtte, der er til rådighed til udvikling af landdistrikterne, da 
dette kan blive en alvorlig hindring for territorial samhørighed, navnlig i regioner med en 
betydelig andel af landområder eller med landområder, der er bagefter i udviklingen.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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 

1. 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
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regionale landbrugspotentiale, eller deres 
institutionelle eller administrative struktur.

karakteristika samt deres regionale 
landbrugspotentiale, eller deres 
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.

Or. en

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 17

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen inden den 1. august 2013 
om deres beslutning, jf. artikel 1, og om 
foranstaltninger vedrørende anvendelse af 
stk. 2 og 3.

5. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen inden den 1. august 2013 
om deres beslutning, jf. artikel 1, og om 
foranstaltninger vedrørende anvendelse af 
stk. 2 og 3. Meddelelsen og alle 
ledsagedokumenter skal offentliggøres i 
deres helhed.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Titel III – kapitel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betaling for landbrugsmetoder, der er til 
gavn for klimaet og miljøet

Betalinger til indførelse af avancerede, 
bæredygtige landbrugssystemer, 
miljøforvaltning og modvirkning af 
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klimaændringerne

Or. en

Ændringsforslag 19

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 niveau 
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, alt sammen med udgangspunkt 
i de lokale forhold og på grundlag af 
fælles, målbare mål.
(Indsættes som en ny artikel før 
artikel 29)

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

under grundbetalingsordningen, der er 
omhandlet i kapitel 1, skal på deres 
støtteberettigede hektar som defineret i 
artikel 25, stk. 2, i en dynamisk 
overgangsperiode fra 2014 til 2020 
omstille sig til bæredygtige 
landbrugssystemer, der imødegår 
udfordringerne om miljø, klima, 
biodiversitet, jordbunds- og 
vandforvaltning på en integreret måde, 
ved at:

Or. en

Begrundelse

En omlægning til avancerede bæredygtige landbrugssystemer er af afgørende betydning for 
en bæredygtig territorial udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 21

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 fire forskellige afgrøder i omdrift
på agerjorden, hvis denne dækker mere end
10 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 og

Or. en

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) have miljømæssige fokusområder på 
landbrugsarealet.

c) etablere en miljømæssig infrastruktur
på landbrugsarealet.
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Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de relevante
landbrugsmetoder i stk. 1 og i 
overensstemmelse med artikel 30, 31 og 
32.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 
bestemmelserne om finansiel disciplin, 
lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 
der pålægges i henhold til forordning (EU) 
nr. […] [HZR], yder medlemsstaterne 
betalingen i dette kapitel til landbrugere, 
der benytter de landbrugsmetoder i stk. 1, 
der er relevante for at forbedre deres 
landbrugs- og miljøforvaltningsmetoder, 
jf. stk. 1, og i overensstemmelse med 
artikel 30, 31 og 32.

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Landbrugere, der overholder andre 
miljømæssige landbrugssystemer på deres 
bedrift, som i væsentlig grad bidrager til 
reduktion af pesticidforbruget, bevarelse 
og forbedring af jordens frugtbarhed og 
modvirkning af klimaændringerne, er 
berettiget til den betaling, der er 
omhandlet i dette kapitel.

Or. en
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 30 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødediversificering Omdrift, afgrødediversificering og 
dækafgrøder

Or. en

Ændringsforslag 26

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 10 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
omdrift med mindst fire forskellige 
afgrøder eller brakjord i fire på hinanden 
følgende år. Ingen af de fire afgrøder må 
dække mindre end 10 % af agerjorden, og 
hovedafgrøden må ikke overstige 50 % af 
agerjorden. Toårige kløvergræsblandinger 
kan integreres i omdriften, da de har en 
positiv indvirkning på jordens 
frugtbarhed og produktivitet.

Or. en

Begrundelse

For at øge de miljømæssige og socioøkonomiske fordele ved en fornuftig 
afgrødediversificering (øget udbud af landbrugsmetoder, stabilisering af landbrugernes 
indkomst, nedsat brug af pesticider) må ingen af afgrøderne dække mindre end 10 % af 
landbrugsarealet, og hovedafgrøden må ikke overstige 50 %.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 32 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljømæssigt fokusområde Miljømæssig infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 28

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 græsgange,
benyttes til miljømæssig infrastruktur,
herunder landskabsfaktorer som f.eks.
hække, stendiger, braklagte arealer,
vedligeholdte terrasser og delvis naturlige 
levesteder. Der må ikke forekomme 
eftersåning, pløjning eller brug af 
gødning og pesticider. Der må gerne 
forekomme høst, slåning og græsning i en 
tæthed, som ikke medfører forringelse af 
græsbunden. Når der nyetableres arealer 
med blandet græsareal, græsgange eller
eng, kan artsblandingen iblandes 
bælgplanter på græsgange eller enge til 
græsning eller slåning samt i
landskabstræk, bræmmer og skovklædte 
områder, jf. artikel 25, stk. 2, litra b), 
nr. ii).

Or. en

Begrundelse

Forbedring af økosystemtjenesterne og udvikling af en miljømæssig infrastruktur er af 
afgørende betydning for en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Her bør ikke medtages 
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skovklædte områder, men udelukkende delvis naturlige levesteder eller arealer, som ikke er 
pløjet, tilsået, gødet eller sprøjtet. Eksisterende landskabsfaktorer bør medtages i 
beregningen af arealer med miljømæssig infrastruktur.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arealer med miljømæssig 
infrastruktur omfatter specifikke lokale 
og regionale dyrknings- eller 
jordforvaltningsmetoder, der støtter 
overgangen til bæredygtige 
landbrugssystemer og øget 
miljøforvaltning, jf. artikel 29, 30 og 31.

Or. en

Begrundelse

Fremme af specifikke lokale og regionale dyrkningsmetoder er centralt for en bæredygtig 
territorial udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager.

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 
eller regioner i en medlemsstat, hvor 
bestemte driftsformer eller 
landbrugssektorer er udsat for særlige 
vanskeligheder og tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske og/eller sociale 
og/eller miljømæssige årsager. Den skal 
derfor underkastes en specifik 
konsekvensanalyse, som gennemføres af 
de respektive medlemsstater og meddeles 
Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 33

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 bør kun ydes i det omfang, 
det er nødvendigt for at skabe et incitament 
til at bevare det nuværende 
produktionsniveau, bæredygtige 
landbrugsmetoder og miljøforvaltning og 
beskæftigelse i landbruget i de berørte 
regioner, navnlig i områder med 
naturbetingede begrænsninger, såsom 
øregioner og bjergområder, baseret på de 
i stk. 2 fastsatte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages tilstrækkelig højde for de specifikke udfordringer i områder med 
naturbetingede begrænsninger.


