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6.3.2013 B7-0079/113 

Ændringsforslag  113 

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 

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 – led -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – landbrugere, der opfylder betingelserne 

i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) 

nr. 834/2007 for så vidt angår økologisk 

produktion eller 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/114 

Ændringsforslag  114 

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 

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 – led -1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – modtagere af betalinger for miljø- og 

klimavenligt landbrug, jf. artikel 29 i 

forordning (EU) nr. […] [RDR] eller 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/115 

Ændringsforslag  115 

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 

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 – led -1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 – landbrugere, hvis bedrifter er 

beliggende i områder, der er omfattet af 

Natura 2000-nettet, jf. direktiv 92/43/EØF 

eller 2009/147/EF. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/116 

Ændringsforslag  116 

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 

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. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

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 

resterende støtteberettigede 

landbrugsareal ikke overstiger 50 hektar, 

er landbrugerne undtaget fra 

forpligtelserne i artikel 30 og 32. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/117 

Ændringsforslag  117 

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 

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. 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. en 
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6.3.2013 B7-0079/118 

Ændringsforslag  118 

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 

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. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Landbrugere, hvis bedrift er 

certificeret i henhold til nationale eller 

regionale miljøcertificeringsordninger, 

anses for at overholde de relevante 

landbrugsmetoder, der er nævnt i stk. 1, 

forudsat at disse ordninger har en 

virkning, der mindst er ækvivalent til de 

relevante praksisser i stk. 1. 

 Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 55 for at sikre, at det 

landbrugsareal, der er omfattet af 

ordningen, dækker en 

minimumsprocentsats af landbrugerens 

samlede bedrift. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/119 

Ændringsforslag  119 

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 

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. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/120 

Ændringsforslag  120 

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 

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. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 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 

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 bekæmpelse af skadegørere. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/121 

Ændringsforslag  121 

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 

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 39 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. For at finansiere den frivillige koblede 

støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 

den 1. august i det år, der går forud for det 

første år for gennemførelsen af sådan 

støtte, at anvende op til 5 % af deres 

nationale loft, der er fastsat i bilag II. 

1. For at finansiere den frivillige koblede 

støtte kan medlemsstaterne beslutte senest 

den 1. august i det år, der går forud for det 

første år for gennemførelsen af sådan 

støtte, at anvende op til 10 % af deres 

nationale loft, der er fastsat i bilag II. 

Or. en 

 

 


