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Ændringsforslag  107 

Mairead McGuinness 

for PPE-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 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 

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: 

Or. en 
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Ændringsforslag  108 

Mairead McGuinness 

for PPE-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 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) afgrødediversificering 

Or. en 
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Ændringsforslag  109 

Mairead McGuinness 

for PPE-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 29 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) vedligeholde eksisterende permanente 

græsarealer på deres bedrift og 

b) vedligeholdelse af eksisterende 

permanente græsarealer og permanente 

græsgange 

Or. en 
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Ændringsforslag  110 

Mairead McGuinness 

for PPE-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 29 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) have miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet. 

c) miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet. 

Or. en 
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Ændringsforslag  111 

Mairead McGuinness 

for PPE-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 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, 4 og 4a samt 

bestemmelserne om finansiel disciplin og 

lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 

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. 

Or. en 
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Mairead McGuinness 

for PPE-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 29 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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: 

Or. en 

 

 


