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Ændringsforslag  124 

James Nicholson 

for ECR-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 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Som følge af den successive 

integration af forskellige sektorer i 

enkeltbetalingsordningen og den deraf 

følgende overgangsperiode, der ydes til 

landbrugerne, er det blevet stadig 

vanskeligere at begrunde de store 

individuelle forskelle i hektarstøtten, der 

opstår på grund af anvendelsen af 

historiske referencer. Direkte 

indkomststøtte bør derfor fordeles mere 

ligeligt mellem medlemsstaterne ved at 

mindske sammenkædningen med 

historiske referencer og inden for de 

generelle rammer for EU's budget. For at 

sikre en mere ligelig fordeling af den 

direkte støtte og samtidig tage hensyn til 

de forskelle, der stadig eksisterer i 

lønniveau og råvareomkostninger, vil 

størrelsen af den direkte støtte pr. hektar 

gradvis blive tilpasset. Alle medlemsstater 

med direkte betalinger på under 90 % af 

gennemsnittet kommer til at dække en 

tredjedel af forskellen mellem deres 

nuværende niveau og dette niveau. Denne 

konvergens vil forholdsmæssigt blive 

finansieret af alle medlemsstater, hvis 

direkte betalinger ligger over EU-

gennemsnittet. Desuden bør alle 

(21) Som følge af den successive 

integration af forskellige sektorer i 

enkeltbetalingsordningen og den deraf 

følgende overgangsperiode, der ydes til 

landbrugerne, er det blevet stadig 

vanskeligere at begrunde de store 

individuelle forskelle i hektarstøtten, der 

opstår på grund af anvendelsen af 

historiske referencer. Direkte 

indkomststøtte bør derfor fordeles ligeligt 

mellem medlemsstaterne ved at fjerne 

sammenkædningen med historiske 

referencer og under hensyntagen til de 

generelle rammer for EU's budget som 

omhandlet i traktatens artikel 39, stk. 2, 

der fastsætter, at den fælles 

landbrugspolitik skal tage hensyn til 

forskelle mellem regioner og ikke mellem 

medlemsstater, samt artikel 40, stk. 2, der 

forbyder forskelsbehandling mellem 

landbrugsproducenter i EU.” 
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betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 

en medlemsstat eller i en region, have en 

ensartet enhedsværdi efter en konvergens 

til denne værdi, som bør finde sted i 

overgangsperioden i lineære trin. For at 

undgå drastiske økonomiske følger for 

landbrugere bør medlemsstater, der har 

anvendt enkeltbetalingsordningen og 

navnlig den historiske model, have 

mulighed for at tage historiske faktorer i 

betragtning ved beregningen af værdien 

af betalingsrettigheder i det første år for 

anvendelsen af den nye ordning. I 

debatten om den næste flerårige 

finansielle ramme, der starter i 2021, bør 

målet om at opnå fuldstændig konvergens 

ved lige fordeling af den direkte støtte i 

hele EU i den pågældende periode tages 

op. 

Or. en 
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James Nicholson 

for ECR-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 

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 

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 

udgår 
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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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6.3.2013 B7-0079/126 

Ændringsforslag  126 

James Nicholson 

for ECR-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 

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 

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 

(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. 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, og for 

at sikre, at denne betingelse overholdes. 

Kommissionen bør bemyndiges til at 

overvåge produktionsniveauet i de 

sektorer og regioner, hvor denne form for 

støtte anvendes, og om nødvendigt kunne 

pålægge medlemsstaterne at reducere 

procentdelen af direkte betalinger, der 

gives i koblet form. Denne støtte bør også 

være tilgængelig for landbrugere, der den 
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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. 

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. 

Or. en 



 

AM\929518DA.doc  PE503.600v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0079/127 

Ændringsforslag  127 

James Nicholson 

for ECR-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 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Direkte betalinger fordeles blandt 

medlemsstaterne, på en sådan måde at 

den enkelte medlemsstat som et nationalt 

loft modtager et beløb svarende til det 

antal hektar, der er omfattet af direkte 

betalingsanmodninger i 2013 

multipliceret med gennemsnittet for 

direkte betalinger i hele Unionen i 2013. 

Medlemsstater, hvor de gennemsnitlige 

direkte betalinger pr. hektar, der beregnes 

på grundlag af betalingerne i 2013, 

overstiger 110 % af de gennemsnitlige 

betalinger i hele Unionen, kan anvende 

supplerende betalinger fra det nationale 

budget i form af et beløb, der ikke 

overstiger to tredjedele af differencen 

mellem gennemsnittet af de direkte 

betalinger i de pågældende lande og EU-

gennemsnittet i 2013. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/128 

Ændringsforslag  128 

James Nicholson 

for ECR-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 7 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medmindre andet følger af artikel 8, må 

de samlede direkte betalinger, der kan ydes 

i en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 

og V i et kalenderår, efter anvendelse af 

artikel 11, ikke overstige de lofter, der er 

fastsat i bilag III til denne forordning. 

1. Medmindre andet følger af artikel 8, må 

de samlede direkte betalinger, der kan ydes 

i en medlemsstat i henhold til afsnit III, IV 

og V i et kalenderår, efter anvendelse af 

artikel 11, hvor det er relevant, ikke 

overstige de lofter, der er fastsat i bilag III 

til denne forordning. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/129 

Ændringsforslag  129 

James Nicholson 

for ECR-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 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For hver medlemsstat og for hvert år 

stilles resultatet af den anslåede 

nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 

forskellen mellem de nationale lofter, der 

er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 

rådighed i henhold til artikel 44, og de 

nettolofter, der er fastsat i bilag III, til 

rådighed som EU-støtte til foranstaltninger 

inden for rammerne af udvikling af 

landdistrikterne, som ifølge forordning 

(EU) nr. [RDR] finansieres med midler fra 

ELFUL. 

2. For hver medlemsstat og for hvert år 

stilles resultatet af den anslåede 

nedsættelse i artikel 11, som afspejles i 

forskellen mellem de nationale lofter, der 

er anført i bilag II, plus det beløb, der er til 

rådighed i henhold til artikel 44, og de 

nettolofter, der er fastsat i bilag III, hvor 

det er relevant, til rådighed som EU-støtte 

til foranstaltninger inden for rammerne af 

udvikling af landdistrikterne, som ifølge 

forordning (EU) nr. [RDR] finansieres med 

midler fra ELFUL. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/130 

Ændringsforslag  130 

James Nicholson 

for ECR-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 11 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. De direkte betalinger, der ydes til 

landbrugere i henhold til denne forordning 

i et givet kalenderår, nedsættes som følger: 

1. Medlemsstaterne kan beslutte, at de 

direkte betalinger, der ydes til landbrugere 

i henhold til denne forordning i et givet 

kalenderår, nedsættes som følger: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/131 

Ændringsforslag  131 

James Nicholson 

for ECR-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 22 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 
3a. Medlemsstater, som anvendte den 

generelle arealbetalingsordning, jf. 

forordning (EF) nr. 73/2009, kan 

begrænse beregningen af enhedsværdien 

for betalingsrettigheder, der er omhandlet 

i stk. 1, til et beløb, der svarer til mindst 

40 % af det nationale eller regionale loft 

fastsat i henhold til artikel 19 eller 20 

efter anvendelse af den lineære 

nedsættelse i henhold til artikel 23, stk. 1, 

eller, hvor det er relevant, artikel 23, stk. 

2.  

 
Disse medlemsstater kan forhøje den 

nationale eller regionale værdi af 

betalingsrettighederne beregnet i 

overensstemmelse med stk. 1, hvis 

summen af en landbrugers 

betalingsrettigheder under 

grundbetalingsordningen er lavere end 

summen af støtte, som landbrugeren 

modtog i et givet kalenderår i perioden 

2009-2013, i overensstemmelse med 

forordning (EF) nr. 73/2009.  

 
Til det formål forhøjes den nationale eller 

regionale værdi for hver af den 

pågældende landbrugers 
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betalingsrettigheder med en andel af 

forskellen mellem summen af 

betalingsrettigheder under 

grundbetalingsordningen og summen af 

støtte, som landbrugeren modtog i det år, 

som medlemsstaten har valgt i medfør af 

andet afsnit, i overensstemmelse med 

forordning (EF) nr. 73/2009.  

 
Ved beregningen af forhøjelsen kan en 

medlemsstat også tage hensyn til den 

samlede støtte, der er blevet ydet i henhold 

til forordning (EF) nr. 73/2009 i det år, 

som medlemsstaten har valgt i medfør af 

andet afsnit, og som ikke er støtte under 

den generelle arealbetalingsordning, hvis 

medlemsstaten ikke har besluttet at 

anvende frivillig koblet støtte i henhold til 

afsnit IV i denne forordning på de 

relevante sektorer. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/132 

Ændringsforslag  132 

James Nicholson 

for ECR-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 

 

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: 

udgår 

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. 

 

b) vedligeholde eksisterende permanente 

græsarealer på deres bedrift og  

(c) have miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet.  

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 
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til landbrugere, der benytter de relevante 

landbrugsmetoder i stk. 1 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/133 

Ændringsforslag  133 

James Nicholson 

for ECR-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. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 

beslutte at anvende indtil 10 % af de 

årlige nationale lofter, der er anført i 

bilag II, forudsat at: 

udgår 

a) de indtil den 31. december 2013 

anvendte den generelle 

arealbetalingsordning, som er fastsat i 

afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009, 

finansierede foranstaltninger i henhold til 

artikel 111 i nævnte forordning eller er 

omfattet af den undtagelse, der er fastsat i 

artikel 69, stk. 5, eller – for Maltas 

vedkommende – artikel 69, stk. 1, i 

nævnte forordning og/eller 

 

b) de i mindst et år i perioden 2010-2013 

tildelte mere end 5 % af beløbet, der er til 

rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 

III, IV og IV i forordning (EF) nr. 

73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 

afdeling 6, til finansiering af 

foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 

afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 

støtten i nævnte forordnings artikel 68, 

stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 

og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 

med undtagelse af afsnit I, afdeling 6. 
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6.3.2013 B7-0079/134 

Ændringsforslag  134 

James Nicholson 

for ECR-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. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Uanset stk. 2, kan medlemsstater, der i 

mindst et år i perioden 2010-2013 tildelte 

mere end 10 % af beløbet, der er til 

rådighed til direkte betalinger, jf. afsnit 

III, IV og IV i forordning (EF) nr. 

73/2009, med undtagelse af afsnit IV, 

afdeling 6, til finansiering af 

foranstaltninger i afsnit III, kapitel 2 i 

afdeling 2 i forordning (EF) nr. 73/2009, 

støtten i nævnte forordnings artikel 68, 

stk. 1, litra a), nr. i) til iv), stk. 1, litra b) 

og e), eller foranstaltningerne i kapitel 1, 

med undtagelse af afsnit I, afdeling 6 

beslutte at bruge end 10 % af det årlige 

nationale loft i bilag II efter godkendelse 

fra Kommissionen i henhold til artikel 41. 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/135 

Ændringsforslag  135 

James Nicholson 

for ECR-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. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 

august 2016 genoverveje deres beslutning i 

henhold til stk. 1, 2 og 3, og med virkning 

fra 2017 beslutte: 

4. Medlemsstaterne kan senest den 1. 

august 2016 genoverveje deres beslutning i 

henhold til stk. 1 og med virkning fra 2017 

beslutte: 

Or. en 



 

AM\929518DA.doc  PE503.600v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0079/136 

Ændringsforslag  136 

James Nicholson 

for ECR-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. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at øge den procentsats, der er fastsat i 

henhold til stk. 1 og 2, inden for de 

grænser, der er fastsat i stk. 1 og 2, og hvor 

det er relevant, ændre betingelserne for 

tildeling af støtte 

a) at øge den procentsats, der er fastsat i 

henhold til stk. 1, inden for de grænser, der 

er fastsat i stk. 1, og hvor det er relevant, 

ændre betingelserne for tildeling af støtte 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/137 

Ændringsforslag  137 

James Nicholson 

for ECR-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 47 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Landbrugere, der deltager i ordningen 

for mindre landbrugere, undtages fra de 

landbrugsmetoder, der er omhandlet i 

kapitel 2 i afsnit III. 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/138 

Ændringsforslag  138 

James Nicholson 

for ECR-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 49 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne fastsætter størrelsen af 

betalingen til ordningen for mindre 

landbrugere på et af følgende niveauer, jf. 

dog stk. 2 og 3: 

1. Medlemsstaterne kan fastsætte 

størrelsen af betalingen til ordningen for 

mindre landbrugere på et af følgende 

niveauer, jf. dog stk. 2 og 3: 

Or. en 

 

 


