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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 

finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik  

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Definitioner Definitioner 

1. I denne forordning forstås ved:  1. I denne forordning forstås ved:  

a) "landbruger": en fysisk eller juridisk 

person eller en sammenslutning af fysiske 

eller juridiske personer – uanset hvilken 

retlig status sammenslutningen og dens 

medlemmer har i henhold til national ret – 

hvis bedrift befinder sig på EU's område 

som defineret i artikel 52 i traktaten om 

Den Europæiske Union samt artikel 349 og 

355 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, og som udøver 

landbrugsaktivitet  

a) "landbruger": en fysisk eller juridisk 

person eller en sammenslutning af fysiske 

eller juridiske personer – uanset hvilken 

retlig status sammenslutningen og dens 

medlemmer har i henhold til national ret – 

hvis bedrift befinder sig på EU's område 

som defineret i artikel 52 i traktaten om 

Den Europæiske Union samt artikel 349 og 

355 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, og som udøver 

landbrugsaktivitet  

b) "bedrift":  alle de produktionsenheder, 

som landbrugeren driver, og som befinder 

sig på en og samme medlemsstats område  

b) "bedrift":  alle de produktionsenheder, 

som landbrugeren driver, og som befinder 

sig på en og samme medlemsstats område  

c) "landbrugsaktivitet":  c) "landbrugsaktivitet":  

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 

herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 

og hold af husdyr til landbrugsformål  

- avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, 

herunder høst, malkning, opdræt af husdyr 

og hold af husdyr til landbrugsformål  

- bevarelse af landbrugsarealet i en stand, 

der gør det passende til græsning eller 

dyrkning uden særlige forberedende 

foranstaltninger ud over brug af 

traditionelle landbrugsmetoder og –
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maskiner eller 

- minimumsaktiviteter, der fastsættes af 

medlemsstaterne, på landbrugsarealer, 

der naturligt holdes i en stand, der er 

egnet til græsning eller produktion 

 

d) "landbrugsprodukter": de produkter, 

som er anført på listen i bilag I til traktaten, 

med undtagelse af fiskevarer, samt bomuld  

d) "landbrugsprodukter": de produkter, 

som er anført på listen i bilag I til traktaten, 

med undtagelse af fiskevarer, samt bomuld  

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 

som agerjord, permanent græsareal eller 

areal med permanente afgrøder.  

e) "landbrugsareal": areal, der er udlagt 

som agerjord, permanent græsareal eller 

areal med permanente afgrøder.  

f) "agerjord":   arealer, der dyrkes med 

henblik på produktion af afgrøder, eller 

arealer, der er til rådighed for produktion af 

afgrøder, men som ligger brak, herunder 

arealer, der er udtaget i henhold til artikel 

22, 23 og 24 i forordning (EF) 1257/1999, 

artikel 39 i forordning (EF) nr. 1698/2005 

og artikel 29 i forordning (EU) […] 

[RDR], uanset om arealerne er arealer i 

væksthuse og under fast eller mobilt 

overdække  

f) "agerjord":  "agerjord": arealer, der 

dyrkes med henblik på produktion af 

afgrøder, eller arealer, der er til rådighed 

for produktion af afgrøder, men som ligger 

brak, herunder arealer, der er udtaget i 

henhold til artikel 22, 23 og 24 i forordning 

(EF) 1257/1999, artikel 39 i forordning 

(EF) nr. 1698/2005 og artikel 29 i 

forordning (EU) […] [RDR], uanset om 

arealerne er arealer i væksthuse og under 

fast eller mobilt overdække  

g) "permanente afgrøder":  afgrøder uden 

for omdriften, bortset fra permanente 

græsarealer, som dyrkes på arealerne i fem 

år eller længere og giver udbytte i flere år, 

herunder planteskoler og lavskov med kort 

omdriftstid  

g) "permanente afgrøder": "permanente 

afgrøder": afgrøder uden for omdriften, 

bortset fra permanente græsarealer, som 

dyrkes på arealerne i fem år eller længere 

og giver udbytte i flere år, herunder 

planteskoler og lavskov med kort 

omdriftstid  

h) "permanente græsarealer":  arealer, der 

anvendes til dyrkning af græs eller andet 

grøntfoder, hvad enten der er tale om 

naturlige (selvsåede) eller dyrkede 

(tilsåede) arealer, og som er holdt uden for 

bedriftens omdrift i fem år eller længere; 

det kan omfatte andre sorter, der er egnet 

til græsning, forudsat at der fortsat er mest 

græs og andet grøntfoder  

h) "permanente græsarealer": "permanente 

græsarealer": arealer, der anvendes til 

dyrkning af græs eller andet grøntfoder, 

hvad enten der er tale om naturlige 

(selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, 

og som er holdt uden for bedriftens omdrift 

i fem år eller længere; det kan omfatte 

andre sorter, der er egnet til græsning, 

forudsat at der fortsat er mest græs og 

andet grøntfoder  

i) "græs og andet grøntfoder":  alle 

urteagtige planter, der traditionelt 

forekommer på naturlige græsarealer eller 

normalt inkluderes i blandinger af frø til 

græsarealer eller enge i medlemsstaten 

i) "græs og andet grøntfoder":  alle 

urteagtige planter, der traditionelt 

forekommer på naturlige græsarealer eller 

normalt inkluderes i blandinger af frø til 

græsarealer eller enge i medlemsstaten 
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(uanset om de anvendes til græssende dyr 

eller ej)  

(uanset om de anvendes til græssende dyr 

eller ej)  

j) "planteskoler":  følgende arealer med 

unge træagtige planter på friland, der er 

beregnet til udplantning:  

j) "planteskoler":  følgende arealer med 

unge træagtige planter på friland, der er 

beregnet til udplantning:  

- vinplanteskoler og vinplanteskoler for 

podestammer  

- vinplanteskoler og vinplanteskoler for 

podestammer  

- planteskoler for frugter og bær  - planteskoler for frugter og bær  

- planteskoler for prydplanter  - planteskoler for prydplanter  

- skovplanteskoler (ekskl. planteskoler, der 

drives i skov til dækning af bedriftens eget 

forbrug)  

- skovplanteskoler (ekskl. planteskoler, der 

drives i skov til dækning af bedriftens eget 

forbrug)  

- træer og buske til tilplantning af haver, 

parker, vejkanter og skråninger (f.eks. 

planter til hække, rosenbuske og andre 

prydbuske, prydnåletræer) samt 

podestammer og unge planter heraf.  

- træer og buske til tilplantning af haver, 

parker, vejkanter og skråninger (f.eks. 

planter til hække, rosenbuske og andre 

prydbuske, prydnåletræer) samt 

podestammer og unge planter heraf.  

k) "lavskov med kort omdriftstid":  

arealer udlagt med sorter henhørende 

under KN-kode 06029041, som skal 

defineres af medlemsstater, som består af 

træagtige, flerårige afgrøder, hvis rodnet 

eller stubbe forbliver i jorden efter høst, 

og hvorfra der vokser nye skud det 

følgende år, og hvis maksimale 

omdriftstid medlemsstaterne fastsætter. 

 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage retsakter i overensstemmelse med 

artikel 55 om:  

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage retsakter i overensstemmelse med 

artikel 55 om:  

a) fastsættelse af yderligere definitioner om 

adgang til støtte under denne forordning  

a) fastsættelse af yderligere definitioner om 

adgang til støtte under denne forordning  

b) fastsættelse af rammerne for de af 

medlemsstaterne definerede 

minimumsaktiviteter, der skal foretages på 

landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 

stand egnet til græsning eller produktion  

b) fastsættelse af rammerne for de af 

medlemsstaterne definerede 

minimumsaktiviteter, der skal foretages på 

landbrugsarealer, der naturligt holdes i en 

stand egnet til græsning eller produktion  

c) fastsættelse af de kriterier, som 

landbrugerne skal opfylde for at overholde 

forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 

i en stand, der gør det egnet til græsning 

eller dyrkning, jf. stk. 1, litra c)  

c) fastsættelse af de kriterier, som 

landbrugerne skal opfylde for at overholde 

forpligtelsen til at bevare et landbrugsareal 

i en stand, der gør det egnet til græsning 

eller dyrkning, jf. stk. 1, litra c)  

d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken d) fastsættelse af kriterierne om, hvilken 
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type græs eller andet grøntfoder, der 

overvejende skal findes på permanente 

græsarealer, jf. stk. 1, litra h).  

type græs eller andet grøntfoder, der 

overvejende skal findes på permanente 

græsarealer, jf. stk. 1, litra h).  

Or. pt 
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João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  
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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 

finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik  

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

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 20 % for rater fra 20 000 EUR til 

50 000 EUR    

- med 40 % for rater fra 200 000 EUR til 

150 000 EUR  

- med 50 % for rater fra 50 000 EUR til 

75 000 EUR   

- med 70 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR  

- med 80 % 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. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke ydes 

betaling til landbrugere, for hvilke det er 

fastslået, at de fra datoen for 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke ydes 

betaling til landbrugere, for hvilke det er 

fastslået, at de fra datoen for 
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offentliggørelsen af Kommissionens 

forslag til forordning kunstigt har skabt 

betingelser for at undgå virkningerne af 

denne artikel.  

offentliggørelsen af Kommissionens 

forslag til forordning kunstigt har skabt 

betingelser for at undgå virkningerne af 

denne artikel.  

Or. pt 
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Ændringsforslag  179 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy 

Meyer, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Marisa Matias  

for GUE/NGL-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 

finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik  

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artigo 14 - n.º 1 - parágrafo 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 en  

procentdel 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. De midler, som overføres, 

finansieres 100 % via budgettet for den 

fælles landbrugspolitik med henblik på at 

vende udviklingen med tilbagegang i 

landdistrikter og landbrugsaktiviteter, 

navnlig miljøvenlige landbrugsaktiviteter, 

i tråd med prioritet nr. 4 og 5 for 

udvikling af landdistrikterne i artikel 5 i 

forordning (EU) nr. […] [RDR]. 

Or. pt 
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Ændringsforslag  180 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides  

for GUE/NGL-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 

finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik  

(COM(2011)0625/3 – C7-0336/2011 – (COM(2012)0552 – C7-0311/2012 – 

2011/0280(COD) – 2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 22a 

 
Konvergens medlemsstaterne imellem 

med hensyn til værdien af 

betalingsrettigheder 

 
1. Ved udløbet af den flerårige finansielle 

ramme 2014-2020 skal den direkte støtte 

fordeles retfærdigt i hele Unionen, så der 

opnås fuld konvergens mellem 

medlemsstaterne med hensyn til direkte 

indkomststøtte til landbrugere. 

 
2. Hvad angår konvergensmålet i stk. 1 

skal Kommissionen senest ved udgangen 

af første kvartal 2013 forelægge et forslag 

til en metode og en tidsplan for 

gennemførelsen heraf. Forslaget skal 

indeholde midlertidige konvergensmål for 

betalinger pr. hektar med henblik på at 

opnå fuld konvergens på ovennævnte 

tidspunkt. 

 
3. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 

konvergens skal finansieres proportionelt 

af alle medlemsstater, hvis direkte 

betalinger ligger over EU-gennemsnittet. 

 
4. Uden at det berører den i stk. 1 

omhandlede konvergens, skal der tages 

behørigt hensyn til forskelle med hensyn 
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til lønniveau og produktionsomkostninger 

i medlemsstaterne. Kommissionen skal 

tage højde for disse forskelle i de i stk. 2 

omhandlede forslag. 

 

Or. pt 

 

 

 

 


