
 

AM\929515DA.doc  PE503.600v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.3.2013 B7-0079/104 

Ændringsforslag  104 

Luis Manuel Capoulas Santos 

for S&D-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 
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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landsbrugspolitik 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 29 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (29a) Med henblik på at forbedre miljøet, 

bekæmpe klimaændringer og forbedre de 

agronomiske betingelser bør 

Kommissionen straks udarbejde en 

strategiplan for forsyningen af 

vegetabilske proteiner, hvilket ligeledes vil 

gøre det muligt for Unionen at mindske 

sin store afhængighed af eksterne 

forsyningskilder. Strategiplanen skal 

sikre, at der dyrkes flere 

olieproteinafgrøder og bælgfrugter som 

led i den fælles landbrugspolitik, og den 

skal ligeledes fremme agronomisk 

forskning inden for bæredygtige og 

produktive sorter. 

Or. en 
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Luis Manuel Capoulas Santos 

for S&D-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landsbrugspolitik 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gradvis reduktion og nedsættelse af 

betalingen 

Gradvis reduktion og nedsættelse af 

grundbetalingen 

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 EUR til 

200 000 EUR  

– med 25 % for rater fra 70 000 EUR til 

100 000 EUR  

– med 40 % for rater fra 200 000 EUR til 

150 000 EUR  

– med 50 % for rater fra 100 000 EUR til 

150 000 EUR  

– med 70 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR  

– med 80 % for rater over 150 000 EUR  

– med 100 % for rater over 300 000 EUR.  – det samlede beløb, der opnås gennem 

disse nedskæringer, kan ikke overstige 

200 000 EUR.  

 1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 

andelsselskaber eller andre juridiske 

enheder, som er sammensat af et antal 

modtagere af direkte betalinger, og som 

samler betalingerne, før de udbetales i 

fuld udstrækning til deres medlemmer, 

der hver for sig er omfattet af stk. 1. 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

beregnes ved at trække lønninger, som 

landbrugeren i realiteten har betalt og 

2. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

beregnes ved at trække lønninger, som 

landbrugeren i realiteten har betalt og 
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opgivet i det foregående år, inkl. skatter og 

arbejdsmarkedsbidrag, fra det samlede 

beløb for de direkte betalinger, som 

landbrugeren havde ret til, uden 

hensyntagen til de betalinger, der skal ydes 

i henhold til denne forordnings afsnit III, 

kapitel 2.  

opgivet i det foregående år, inkl. skatter og 

arbejdsmarkedsbidrag, samt omkostninger 

som følge af brug af kontrahenter til at 

udføre specifikke landbrugsmæssige 

opgaver, fra det samlede beløb for de 

direkte betalinger, som landbrugeren havde 

ret til, uden hensyntagen til de betalinger, 

der skal ydes i henhold til denne 

forordnings afsnit III, kapitel 2.  

 2a. Alle beløb, som fratrækkes som følge 

af gennemførelsen af denne artikel, 

forbliver i hver medlemsstats nationale 

rammebeløb for direkte betalinger som 

anført i bilag II. 

 For hvert år kan medlemsstaterne beslutte 

at overføre de samlede anslåede beløb, der 

er omhandlet i stk. 1, delvis til andre 

foranstaltninger i søjle I og delvis til 

foranstaltninger i søjle II, der er omfattet 

af forordning (EU) nr. […/….] [RDR], 

navnlig med hensyn til innovations- og 

miljøforanstaltninger på 

landbrugsområdet. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke ydes 

betaling til landbrugere, for hvilke det er 

fastslået, at de fra datoen for 

offentliggørelsen af Kommissionens 

forslag til forordning kunstigt har skabt 

betingelser for at undgå virkningerne af 

denne artikel.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke ydes 

betaling til landbrugere, for hvilke det er 

fastslået, at de fra datoen for 

offentliggørelsen af Kommissionens 

forslag til forordning kunstigt har skabt 

betingelser for at undgå virkningerne af 

denne artikel.  

Or. en 
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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landsbrugspolitik 

(COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) – 

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle regler Generelle regler 

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 

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:  

1. Landbrugere, der har ret til en betaling 

under grundbetalingsordningen, der er 

omhandlet i kapitel 1, tildeles en 

supplerende årlig betaling for 

landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet, når de på deres 

støtteberettigede hektar som defineret i 

artikel 25, stk. 2, i givet fald anvender 

følgende metoder:  

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) afgrødediversificering 

b) vedligeholde eksisterende permanente 

græsarealer på deres bedrift og 

b) vedligeholdelse af eksisterende 

permanente græsarealer og permanente 

græsgange  

c) have miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet.  

c) miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet.  

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 

bestemmelserne om finansiel disciplin, 

lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 

2. Med forbehold af stk. 3, 4 og 4a samt 

bestemmelserne om finansiel disciplin og 

lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
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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. 

yder medlemsstaterne betalingen i dette 

kapitel til landbrugere, der benytter de 

landbrugsmetoder i stk. 1, der kan 

anvendes på deres bedrift, og i 

overensstemmelse med artikel 30, 31 og 

32. 

3. Landbrugere, hvis bedrifter helt eller 

delvist er beliggende i områder, der er 

omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 

2009/147/EF, er berettiget til den betaling, 

der er omhandlet i dette kapitel, såfremt 

de benytter de metoder, der er omhandlet i 

dette kapitel, for så vidt disse metoder på 

den pågældende bedrift er forenelige med 

målene i disse direktiver.  

3. 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, 

eller 

 – modtagere af betalinger for miljø- og 

klimavenligt landbrug, jf. artikel 29 i 

forordning (EU) nr. […] [RDR], eller 

 – landbrugere, hvis bedrifter er beliggende 

i områder, der er omfattet af Natura 2000-

nettet jf. direktiv 92/43/EØF eller 

2009/147/EF. 

 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, er 

omfattet af miljø- og klimavenlige 

landbrugsforanstaltninger i henhold til 

artikel 29 i forordning (EU) nr. [.../.…] 

[RDR] eller er beliggende i områder, som 

er omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 

2009/147/EF.  

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. Når mere end 75 % af bedriftens 

støtteberettigede areal er permanent 

græsareal eller permanent 

græsningsareal eller anvendes til 

produktion af græs eller andet grøntfoder 

eller er opdyrket med afgrøder under vand 

i en betydelig del af året, og hvor det 
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resterende støtteberettigede 

landbrugsareal ikke overstiger 50 hektar, 

er landbrugerne undtaget fra 

forpligtelserne i artikel 30 og 32.  

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. 

 

 4a. Landbrugere, hvis bedrift er 

certificeret i henhold til nationale eller 

regionale miljøcertificeringsordninger, 

anses for at overholde de i stk. 1 

omhandlede relevante landbrugsmetoder, 

forudsat at disse ordninger opfylder 

følgende betingelser: 

 – de omfatter den del af landbrugerens 

bedrift, der er underlagt de relevante 

landbrugsmetoder i stk. 1, og  

 – de har en virkning, som mindst svarer til 

virkningen af de i stk. 1 omhandlede 

relevante metoder. 

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 

som en årlig betaling pr. støtteberettiget 

hektar, der anmeldes i henhold til 

artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 

årligt ved at dividere det beløb, der følger 

af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 

samlede antal støtteberettigede hektar, der 

er anmeldt i henhold til artikel 26.  

5. Den betaling, der er nævnt i stk. 1, ydes 

som en årlig betaling pr. støtteberettiget 

hektar, der anmeldes i henhold til 

artikel 26, stk. 1, idet beløbet beregnes 

årligt ved at dividere det beløb, der følger 

af anvendelsen af artikel 33, stk. 1, med det 

samlede antal støtteberettigede hektar, der 

er anmeldt i henhold til artikel 26.  

 5a. Uanset stk. 5 i denne artikel gælder 

det for medlemsstater, som anvender 

artikel 22a i denne forordning, at betaling 

i henhold til stk. 1 i denne artikel, som i 

overensstemmelse med artikel 33, stk. 1, 

skal udgøre 30 % af det nationale 

rammebeløb, skal betales til landbrugerne 

som en procentsats i forhold til deres 

grundbetaling. 

 5b. Kommissionen tillægges beføjelser til 

at vedtage delegerede retsakter i henhold 

til artikel 55 med henblik på at validere de 

certificeringsordninger, der er omhandlet 

i stk. 4a, for at sikre, at disse ordninger 

har en virkning, som mindst svarer til 

virkningen af de i stk. 1 omhandlede 
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relevante metoder. 

 Disse certificeringsordninger kan omfatte 

følgende foranstaltninger: 

 – en plan for forvaltning af 

næringsstoffer på bedriften 

 – en plan for energieffektivitet for deres 

bedrift, som også omfatter optimering af 

anvendelsen af spildevand 

 – en handlingsplan for biodiversitet, 

herunder oprettelse eller vedligeholdelse 

af biodiversitetskorridorer 

 – en vandforvaltningsplan 

 – jorddække 

 – integreret skadedyrskontrol. 

Or. en 

 

 


