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Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 
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COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Fordelingen af den direkte 

indkomststøtte blandt landbrugerne er 

kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 

del af betalingerne tildeles et ret lille antal 

store modtagere. På grund af 

stordriftsfordele behøver store modtagere 

ikke den samme støtte pr. enhed, for at 

målet med indkomststøtte kan nås 

effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 

det desuden lettere for store modtagere at 

arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 

derfor rimeligt at indføre et system for 

store modtagere, hvor støtten nedsættes 

gradvis og i sidste ende begrænses til en 

bedre fordeling af betalinger mellem 

landbrugerne. Et sådant system bør dog 

tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 

for at undgå uforholdsmæssige virkninger 

for store bedrifter med mange ansatte. 

Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 

anvendelse på betalinger, som ydes i 

forbindelse med landbrugsmetoder, der er 

til gavn for klimaet og miljøet, da de 

nyttige mål, de forfølger, kan forringes 

som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 

af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 

opstille en række kriterier med henblik på 

at undgå misbrug begået af landbrugere, 

som søger at unddrage sig dens 

(15) Fordelingen af den direkte 

indkomststøtte blandt landbrugerne er 

kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 

del af betalingerne tildeles et ret lille antal 

store modtagere. På grund af 

stordriftsfordele behøver store modtagere 

ikke den samme støtte pr. enhed, for at 

målet med indkomststøtte kan nås 

effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 

det desuden lettere for store modtagere at 

arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 

derfor rimeligt at indføre et system for 

store modtagere, hvor støtten nedsættes 

gradvis og i sidste ende begrænses til en 

bedre fordeling af betalinger mellem 

landbrugerne. Et sådant system bør dog 

tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 

for at undgå uforholdsmæssige virkninger 

for store bedrifter med mange ansatte. 

Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 

anvendelse på betalinger, som ydes i 

forbindelse med landbrugsmetoder, der er 

til gavn for klimaet og miljøet, da de 

nyttige mål, de forfølger, kan forringes 

som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 

effektiv, bør indtægterne fra reduktion og 

nedsættelse af betalinger til store 

modtagere forblive i de medlemsstater, 

hvor de er fremkommet, og skal anvendes 
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virkninger. Indtægterne fra reduktion og 

nedsættelse af betalinger til store 

modtagere bør forblive i de medlemsstater, 

hvor de er fremkommet, og skal anvendes 

til finansiering af projekter med et 

væsentligt bidrag til innovation i henhold 

til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. […] af … om støtte 

til udvikling af landdistrikterne fra Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne (ELFUL).  

til finansiering af offentlige mekanismer til 

sikring af stabile og rentable 

landbrugspriser. 

 

Or. fr 
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Betænkning A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De direkte betalinger, der ydes til 

landbrugere i henhold til denne forordning 

i et givet kalenderår, nedsættes som følger:  

1. De direkte betalinger, der ydes til 

landbrugere i henhold til denne forordning 

i et givet kalenderår, nedsættes som følger:  

– med 20 % for rater fra 150 000 til 

200 000 EUR  

– med 10 % for rater fra 25.000 til 

50.000 EUR  

– med 40 % for rater fra 200 000 EUR til 

250 000 EUR  

– med 20 % for rater fra 50.000 til 

75.000 EUR  

– med 70 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR  

– med 50 % for rater fra 75.000 EUR til 

100.000 EUR  

med 100 % for rater over 300 000 EUR. med 100 % for rater over 100.000 EUR.  

Or. fr 
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Betænkning A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik  

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

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. De midler, som overføres, 

finansieres 100 % via budgettet for den 

fælles landbrugspolitik med henblik på at 

vende udviklingen med tilbagegang i 

landdistrikter og landbrugsaktiviteter, 

navnlig miljøvenlige landbrugsaktiviteter, 

i tråd med prioritet nr. 4 og 5 for 

udvikling af landdistrikterne i artikel 5 i 

forordning (EU) nr. […] [RDR]. 

Or. fr 
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Betænkning A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik  

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 47 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 47a 

 Generelle regler for støtte til små brug 

 1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 

til småbrug og mindre landbrugsbedrifter, 

der er berettiget til en betaling under 

grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1. 

 2. Størrelsen på småbrug eller mindre 

landbrugsbedrifter i henhold til dette 

kapitel fastsættes af medlemsstaterne. De 

relevante kriterier fastsættes ved hjælp af 

delegerede retsakter vedtaget af 

Kommissionen. 

 3. Med forbehold af bestemmelserne om 

finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 

reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 

7, og eventuelle nedsættelser og 

udelukkelser, der pålægges i henhold til 

artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 

[HZR], ydes betalingen i denne artikels 

stk. 1 på årsbasis, når landbrugeren har 

aktiveret betalingsrettighederne. 

 4. Medlemsstaterne fastsætter det i stk. 1 

omhandlede beløb inden for rammerne af 

de finansielle bestemmelser i artikel 51, 

stk. 2, i nærværende forordning. 

 5. Landbrugere, som modtager støtte som 

småbrug eller mindre landbrugsbedrift, 

kan deltage i de tematiske 
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8, stk. 1, litra b), i forordningen om 

udvikling af landdistrikterne. 

Or. fr 



 

AM\1009947DA.doc  PE519.836v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

13.11.2013 A7-0362/18 

Ændringsforslag  18 

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 

Jacky Hén m.fl. 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A7-0362/2013 

Luis Manuel Capoulas Santos 

Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles 

landbrugspolitik 

COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis det samlede betalingsbeløb, som 

udbetales under ordningen for mindre 

landbrugere, overstiger 10 % af det årlige 

nationale loft i bilag II, skal 

medlemsstaterne anvende en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde 

den angivne procentsats. 

2. Betalingerne, som udbetales under 

ordningen for meget små brug, og 

betalingerne, som udbetales under 

ordningen for småbrug, har prioritet, og 

medlemsstaterne anvender en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde det 

årlige loft, der er fastsat i bilag II. 

Or. fr 

 

 


