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Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Fordelingen af den direkte 

indkomststøtte blandt landbrugerne er 

kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 

del af betalingerne tildeles et ret lille antal 

store modtagere. På grund af 

stordriftsfordele behøver store modtagere 

ikke den samme støtte pr. enhed, for at 

målet med indkomststøtte kan nås 

effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 

det desuden lettere for store modtagere at 

arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 

derfor rimeligt at indføre et system for 

store modtagere, hvor støtten nedsættes 

gradvis og i sidste ende begrænses til en 

bedre fordeling af betalinger mellem 

landbrugerne. Et sådant system bør dog 

tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 

for at undgå uforholdsmæssige virkninger 

for store bedrifter med mange ansatte. 

Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 

anvendelse på betalinger, som ydes i 

forbindelse med landbrugsmetoder, der er 

til gavn for klimaet og miljøet, da de 

nyttige mål, de forfølger, kan forringes 

som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 

af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 

opstille en række kriterier med henblik på 

(15) Fordelingen af den direkte 

indkomststøtte blandt landbrugerne er 

kendetegnet ved, at en uforholdsmæssig 

del af betalingerne tildeles et ret lille antal 

store modtagere. På grund af 

stordriftsfordele behøver store modtagere 

ikke den samme støtte pr. enhed, for at 

målet med indkomststøtte kan nås 

effektivt. Muligheden for at tilpasse sig gør 

det desuden lettere for store modtagere at 

arbejde med lavere støtte pr. enhed. Det er 

derfor rimeligt at indføre et system for 

store modtagere, hvor støtten nedsættes 

gradvis og i sidste ende begrænses til en 

bedre fordeling af betalinger mellem 

landbrugerne. Et sådant system bør dog 

tage hensyn til omfanget af lønnet arbejde 

for at undgå uforholdsmæssige virkninger 

for store bedrifter med mange ansatte. 

Disse maksimumsgrænser bør ikke finde 

anvendelse på betalinger, som ydes i 

forbindelse med landbrugsmetoder, der er 

til gavn for klimaet og miljøet, da de 

nyttige mål, de forfølger, kan forringes 

som følge heraf. For at gøre nedsættelsen 

af betalinger effektiv bør medlemsstaterne 

opstille en række kriterier med henblik på 
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at undgå misbrug begået af landbrugere, 

som søger at unddrage sig dens virkninger. 

Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 

betalinger til store modtagere bør forblive i 

de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 

og skal anvendes til finansiering af 

projekter med et væsentligt bidrag til 

innovation i henhold til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. […] af … om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL)
15
. 

at undgå misbrug begået af landbrugere, 

som søger at unddrage sig dens virkninger. 

Indtægterne fra reduktion og nedsættelse af 

betalinger til store modtagere bør forblive i 

de medlemsstater, hvor de er fremkommet, 

og skal anvendes til finansiering af 

offentlige mekanismer til sikring af stabile 

og rentable landbrugspriser. 

Or. fr 
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Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) For at sikre at de forpligtelser, der er 

fastlagt i foranstaltningen 

"afgrødediversificering" anvendes på en 

forholdsmæssig og ikke-diskriminerende 

måde og fører til miljømæssig merværdi, 

bør Kommissionen have beføjelse til at 

vedtage retsakter i henhold til traktatens 

artikel 290 om vedtagelse af definitionen af 

"afgrøde" og bestemmelser vedrørende 

anvendelsen af foranstaltningen. 

(27) For at sikre at de forpligtelser, der er 

fastlagt i sædskifteforanstaltningen 

anvendes på en forholdsmæssig og ikke-

diskriminerende måde og fører til 

miljømæssig merværdi, bør Kommissionen 

have beføjelse til at vedtage retsakter i 

henhold til traktatens artikel 290 om 

vedtagelse af definitionen af "afgrøde" og 

bestemmelser vedrørende anvendelsen af 

foranstaltningen. 

Or. fr 
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Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) "sædskifte": en planteproduktion, som 

omfatter mindst fire forskellige afgrøder, 

hvoraf mindst én skal være en 

bælgplante; 

Or. fr 
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Artikel 9 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) deres landbrugsaktiviteter kun udgør 

en ringe andel af deres erhvervsaktivitet 

eller deres hovederhverv, eller deres 

selskabsformål ikke er 

landbrugsvirksomhed; 

Or. fr 
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Forslag til forordning 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Gradvis reduktion og nedsættelse af 

betalingen  

Gradvis reduktion og nedsættelse af 

betalingen  

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 200 000 EUR til 

150 000 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 50 % 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.  

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

beregnes ved at trække lønninger, som 

landbrugeren i realiteten har betalt og 

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.  

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

beregnes ved at trække lønninger, som 

landbrugeren i realiteten har betalt og 

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.  

3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke ydes 3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke ydes 
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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.  

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. fr 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) deres landbrugsaktiviteter kun udgør 

en ringe andel af deres erhvervsaktivitet 

eller deres hovederhverv, eller deres 

selskabsformål ikke er 

landbrugsvirksomhed; 

Or. fr 
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Forslag til forordning 

Artikel 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle regler  Generelle regler  

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 

til landbrugere, der er berettiget til en 

betaling under grundbetalingsordningen, jf. 

kapitel 1.  

1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 

til unge landbrugere og nystartede 

landbrugere, der er berettiget til en 

betaling under grundbetalingsordningen, jf. 

kapitel 1.  

2. I dette kapitel forstås ved "unge 

landbrugere":  

2. I dette kapitel forstås ved "unge 

landbrugere og nystartede landbrugere"  

a) fysiske personer, som for første gang 

etablerer sig på en landbrugsbedrift som 

driftsleder på bedriften, eller som har 

etableret en bedrift inden for de seneste 

fem år forud for ansøgning om deltagelse i 

grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 

stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], og  

a) fysiske personer, som for første gang 

etablerer sig på en landbrugsbedrift som 

driftsleder på bedriften, eller som har 

etableret en bedrift inden for de seneste 

fem år forud for ansøgning om deltagelse i 

grundbetalingsordningen, jf. artikel 73, 

stk. 1, i forordning (EU) nr. […] [HZR], og  

b) som er under 40 år på tidspunktet for 

indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).  

b) som er under 40 år på tidspunktet for 

indgivelse af ansøgningen, jf. litra a).  

3. Med forbehold af bestemmelserne om 

finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 

reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 

7, og eventuelle nedsættelser og 

udelukkelser, der pålægges i henhold til 

artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 

[HZR], ydes betalingen i denne artikels stk. 

3. Med forbehold af bestemmelserne om 

finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 

reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 

7, og eventuelle nedsættelser og 

udelukkelser, der pålægges i henhold til 

artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 

[HZR], ydes betalingen i denne artikels stk. 
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1 på årsbasis, når landbrugeren har 

aktiveret betalingsrettighederne.  

1 på årsbasis, når landbrugeren har 

aktiveret betalingsrettighederne.  

4. Betalingen i stk. 1 ydes pr. landbruger i 

en periode på højst fem år. Denne periode 

reduceres med det antal år, der er gået 

mellem etableringen og den første 

indgivelse af ansøgningen som omhandlet i 

stk. 2, litra a).  

4. Betalingen i stk. 1 ydes pr. landbruger i 

en periode på højst fem år. Denne periode 

reduceres med det antal år, der er gået 

mellem etableringen og den første 

indgivelse af ansøgningen som omhandlet i 

stk. 2, litra a).  

5. Medlemsstaterne beregner hvert år 

summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 

tallet svarende til 25 % af 

gennemsnitsværdien af den pågældende 

landbrugers betalingsrettigheder med 

antallet af rettigheder landbrugeren har 

aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.  

5. Medlemsstaterne beregner hvert år 

summen af betalingen i stk. 1 ved at gange 

tallet svarende til 25 % af 

gennemsnitsværdien af den pågældende 

landbrugers betalingsrettigheder med 

antallet af rettigheder landbrugeren har 

aktiveret i henhold til artikel 26, stk. 1.  

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 

første afsnit overholde følgende grænser 

vedrørende antallet af aktiverede 

betalingsrettigheder:  

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af 

første afsnit overholde følgende grænser 

vedrørende antallet af aktiverede 

betalingsrettigheder:  

(a) i medlemsstater, hvor 

landbrugsbedrifternes 

gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 

mindre end eller lig med 25 hektarer, højst 

25 aktiverede betalingsstørrelser  

a) i medlemsstater, hvor 

landbrugsbedrifternes 

gennemsnitsstørrelse, jf. bilag VI, er 

mindre end eller lig med 25 hektarer, højst 

25 aktiverede betalingsstørrelser  

b) i medlemsstater, hvor 

landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 

jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 

aktiverede betalingsrettigheder og højst et 

antal, som ikke overstiger 

gennemsnitsstørrelsen.  

b) i medlemsstater, hvor 

landbrugsbedrifters gennemsnitsstørrelse, 

jf. bilag VI, er over 25 hektarer, mindst 25 

aktiverede betalingsrettigheder og højst et 

antal, som ikke overstiger 

gennemsnitsstørrelsen.  

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 55 om betingelserne for en fysisk 

persons berettigelse til at modtage 

betalinger i henhold til stk. 1, og især 

anvendelsen af aldersgrænsen fastsat i stk. 

2, litra b) for en eller flere personer, der 

udgør en juridisk person.  

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 55 om betingelserne for en fysisk 

persons berettigelse til at modtage 

betalinger i henhold til stk. 1, og især 

anvendelsen af aldersgrænsen fastsat i stk. 

2, litra b) for en eller flere personer, der 

udgør en juridisk person.  

Or. fr 
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2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle regler  Generelle regler  

1.  1.  

Medlemsstaterne kan yde koblet støtte til 

landbrugere på de betingelser, der 

fastsættes i dette kapitel.  

Medlemsstaterne kan yde koblet støtte til 

landbrugere på de betingelser, der 

fastsættes i dette kapitel.  

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 

og produktioner: korn, oliefrø, 

proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 

ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 

mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 

oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 

foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 

cikorie, frugt og grøntsager og lavskov med 

kort omdriftstid.  

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 

og produktioner: korn, oliefrø, 

proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 

ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 

mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 

oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 

foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 

cikorie samt frugt og grøntsager.  

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 

eller regioner i en medlemsstat, hvor 

bestemte driftsformer eller 

landbrugssektorer er udsat for særlige 

vanskeligheder og tilskrives særlig stor 

betydning af økonomiske og/eller sociale 

og/eller miljømæssige årsager.  

2. Koblet støtte kan kun ydes til sektorer 

eller regioner i en medlemsstat, hvor 

bestemte driftsformer eller 

landbrugssektorer er udsat for særlige 

vanskeligheder og tilskrives særlig stor 

betydning af økonomiske og/eller sociale 

og/eller miljømæssige årsager.  

3. Uanset stk. 2 kan koblet støtte også ydes 

til landbrugere, der den 31. december 2013 

havde betalingsrettigheder i 

3. Uanset stk. 2 kan koblet støtte også ydes 

til landbrugere, der den 31. december 2013 

havde betalingsrettigheder i 
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overensstemmelse med afdeling 2, kapitel 

3, afsnit III, og artikel 71m i forordning 

(EF) nr. 1782/2003 og i overensstemmelse 

med artikel 60 og artikel 65, fjerde afsnit, i 

forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 

råder over støtteberettigede arealer, der kan 

aktivere betalingsrettigheder under 

grundstøtteordningen, jf. kapitel 1 i afsnit 

III i denne forordning.  

overensstemmelse med afdeling 2, kapitel 

3, afsnit III, og artikel 71m i forordning 

(EF) nr. 1782/2003 og i overensstemmelse 

med artikel 60 og artikel 65, fjerde afsnit, i 

forordning (EF) nr. 73/2009, og som ikke 

råder over støtteberettigede arealer, der kan 

aktivere betalingsrettigheder under 

grundstøtteordningen, jf. kapitel 1 i afsnit 

III i denne forordning.  

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 

det er nødvendigt for at skabe et incitament 

til at bevare det nuværende 

produktionsniveau i de berørte regioner.  

4. Koblet støtte kan kun ydes i det omfang, 

det er nødvendigt for at skabe et incitament 

til at bevare det nuværende produktions- 

og beskæftigelsesniveau inden for 

landbruget i de berørte regioner  

5. Koblet støtte udbetales årligt og ydes 

inden for definerede kvantitative grænser 

og på grundlag af faste arealer og udbytter 

eller et fast antal dyr.  

5. Koblet støtte udbetales årligt og ydes 

inden for definerede kvantitative grænser 

og på grundlag af faste arealer og udbytter 

eller et fast antal dyr.  

6. Koblet støtte, der ydes i henhold til 

denne artikel, skal være i 

overensstemmelse med andre EU-

foranstaltninger og -politikker.  

6. Koblet støtte, der ydes i henhold til 

denne artikel, skal være i 

overensstemmelse med andre EU-

foranstaltninger og -politikker.  

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 55 om:  

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 55 om:  

a) betingelserne for at yde den støtte, der er 

omhandlet i dette kapitel  

a) betingelserne for at yde den støtte, der er 

omhandlet i dette kapitel  

b) reglerne om sammenhæng med EU's 

øvrige foranstaltninger og kumulering af 

støtte.  

b) reglerne om sammenhæng med EU's 

øvrige foranstaltninger og kumulering af 

støtte.  

Or. fr 
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 Artikel 47a 

 Generelle regler for støtte til små brug 

 1. Medlemsstaterne yder en årlig betaling 

til småbrug og mindre landbrugsbedrifter, 

der er berettiget til en betaling under 

grundbetalingsordningen, jf. kapitel 1. 

 2. Størrelsen på småbrug eller mindre 

landbrugsbedrifter i henhold til dette 

kapitel fastsættes af medlemsstaterne. 

Kriterierne for fastsættelsen angives 

nærmere af Kommissionen i delegerede 

retsakter. 

 3. Med forbehold af bestemmelserne om 

finansiel disciplin, gradvis nedsættelse og 

reduktion, lineære nedsættelser, jf. artikel 

7, og eventuelle nedsættelser og 

udelukkelser, der pålægges i henhold til 

artikel 65 i forordning (EU) nr. […] 

[HZR], ydes betalingen i denne artikels 

stk. 1 på årsbasis, når landbrugeren har 

aktiveret betalingsrettighederne. 

 4. Medlemsstaterne fastsætter det i stk. 1 

omhandlede beløb inden for rammerne af 

de finansielle bestemmelser i artikel 51, 
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stk. 2, i nærværende forordning. 

 5. Landbrugere, som modtager støtte som 

småbrug eller mindre landbrugsbedrift, 

kan deltage i de tematiske 

delprogrammer, der er omhandlet i artikel 

8, stk. 1, litra b), i forordningen om 

udvikling af landdistrikterne. 

Or. fr 
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2. Hvis det samlede betalingsbeløb, som 

udbetales under ordningen for mindre 

landbrugere, overstiger 10 % af det årlige 

nationale loft i bilag II, skal 

medlemsstaterne anvende en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde 

den angivne procentsats. 

2. Betalingerne, som udbetales under 

ordningen for meget små brug, og 

betalingerne, som udbetales under 

ordningen for småbrug, har prioritet, og 

medlemsstaterne anvender en lineær 

nedsættelse på de beløb, der betales i 

henhold til dette afsnit, for at overholde det 

årlige loft, der er fastsat i bilag II. 

Or. fr 

 

 


