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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 

betalingsrettigheder, der aktiveres i 2019 i 

(21) Ud over konvergens mellem 

støttebetalingerne på nationalt og 

regionalt plan bør de samlede nationale 

direkte støttebeløb ligeledes tilpasses, så 

forskellen til de medlemsstater, hvor de 

nuværende direkte støttebetalinger pr. 

hektar ligger under 70 % af EU-

gennemsnittet, mindskes med 30 %. I 

medlemsstater med et direkte støtteniveau 

på mellem 70 % og 80 % af gennemsnittet, 

skal forskellen mindskes med 25 %, og i 

de medlemsstater, hvor niveauet ligger på 

over 80 % af gennemsnittet, skal den 

mindskes med 10 %. Efter indførelsen af 

denne mekanisme bør den modtagne 

støtte ikke ligge på under 55 % af EU-

gennemsnittet i 2014 og 75 % af EU-

gennemsnittet i 2019 i nogen medlemsstat. 

Såfremt medlemsstater har 

betalingsniveauer, som ligger over EU-

gennemsnittet, bør konvergensprocessen 

ikke føre til, at disse niveauer bringes ned 

under gennemsnittet. Denne konvergens 

bør finansieres forholdsmæssigt af alle 

medlemsstater, hvis direkte betalinger 

ligger over EU-gennemsnittet. 
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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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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) medlemsstaterne kan endvidere 

udelukke arealer, hvorpå der dyrkes 

genmodificerede organismer. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne kan gennemføre 

relevante bestemmelser fra denne 

forordning på regionalt plan i 

overensstemmelse med deres 

forfatningsmæssige forhold. I givet fald 

definerer medlemsstaterne regionerne 

efter objektive og ikke-diskriminerende 

kriterier og fordeler herefter det nationale 

loft blandt regionerne. Medlemsstaterne 

kan også træffe alle afgørelser efter 

denne forordning på regionalt plan og 

anvende de finansielle bestemmelser i 

artikel 33, 35, 37, 39 og 51 på de 

regionale lofter og anvende 

fleksibilitetsmekanismen i artikel 14 på de 

regionale lofter. Medlemsstaterne kan 

også vedtage at oprette regionale reserver 

som led i forvaltningen af bestemmelserne 

i artikel 23. 

Or. en 
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2013/2528(RSP) 

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 EUR til 

200.000 EUR  

– med 10 % for rater fra 25.000 EUR til 

50.000 EUR  

– med 40 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR  

– med 20 % for rater fra 50.000 EUR til 

75.000 EUR  

– med 70 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR  

– med 30 % 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. en 



 

AM\929546DA.doc  PE503.600v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0079/143 

Ændringsforslag  143 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 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 

20 % 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. 

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

2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Inden den 1. august 2013 kan 

Bulgarien, Estland, Finland, Letland, 

Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, 

Slovakiet, Spanien, Sverige og Det 

Forenede Kongerige i henhold til denne 

forordning beslutte at stille op til 5 % af 

beløbet til rådighed for støtte til 

foranstaltninger inden for rammerne af 

landdistriktsprogrammer, som ifølge 

forordning (EU) nr. […] [RDR] 

finansieres med midler fra ELFUL i 

perioden 2015-2020, som fastsat i 

forordning (EU) nr. […] [RDR]. Som 

følge deraf er det tilsvarende beløb ikke 

længere til rådighed til 

støtteforanstaltninger inden for rammerne 

af landdistriktsprogrammerne. 

udgår 

Denne beslutning anmeldes til 

Kommissionen inden den dato, der er 

nævnt i dette stykke. 

 

Procentsatsen, der oplyses i stk. 2, bør 

være den samme for årene i første afsnit i 

stk. 

 

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

2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 28 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 KAPITEL 1a 

 SUPPLERENDE BETALING FOR DE 

FØRSTE HEKTAR 

 Artikel 28a 

 Generelle regler 

 Medlemsstaterne fastsætter antallet af 

første hektarer, som er berettiget i 

henhold til denne bestemmelse, hvilket 

skal svare til antallet af rettigheder, som 

landbrugeren aktiverer i henhold til 

artikel 26, stk. 1, op til en grænse på 

gennemsnitsstørrelsen på 

landbrugsbedrifter i den berørte 

medlemsstat. 

Or. en 
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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. 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, hvis agerjord dækker 

mere end 10 hektar, og som 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 

Or. en 
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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
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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) omdrift 

Or. en 
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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) vedligeholde eksisterende permanente 

græsarealer og permanente græsgange på 

deres bedrift og 

Or. en 
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2013/2528(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Afgrødediversificering Omdrift 

Or. en 
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Martin Häusling, José Bové 
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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 

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 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis landbrugerens agerjord 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, skal dyrkningen på agerjord bestå af 

mindst tre forskellige afgrøder. Ingen af de 

tre afgrøder må dække mindre end 5 % af 

agerjorden, og hovedafgrøden må ikke 

overstige 70 % af agerjorden. 

1. Hvis landbrugerens agerjord dækker 

mere end ti hektar og ikke er udlagt til 

græsproduktion (tilsået eller naturligt 

forekommende), braklagt eller opdyrket 

med permanente afgrøder under vand i en 

betydelig del af året, skal dyrkningen på 

agerjord bestå af omdrift af tre forskellige 

afgrøder i tre år i træk. Kvælstofbindende 

planter skal være en del af omdriften. 

Dyrkningen af kvælstofbindende planter 

kan udvides. 

Or. en 

 

 


