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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 en medlemsstat eller i en region, 

(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, således at de 

gældende kriterier for fastsættelse af 

værdien af direkte betalinger fra 2021 er 

objektive og ensartede for alle 

landbrugere i EU. 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 
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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. 

medlemsstater, hvis direkte betalinger 

ligger over EU-gennemsnittet. Desuden bør 

alle 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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Artikel 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle regler  Generelle regler  

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, der har ret til en betaling 

under grundbetalingsordningen, der er 

omhandlet i kapitel 1, tildeles en 

supplerende årlig betaling for 

landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet, når de på deres 

støtteberettigede hektar som defineret i 

artikel 25, stk. 2, hvis det er relevant, 

anvender følgende metoder:  

(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) afgrødediversificering  

(b) vedligeholde eksisterende permanente 

græsarealer på deres bedrift og 

(b) vedligeholdelse af eksisterende 

permanente græsarealer og permanente 

græsgange  

(c) have miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet. 

(c) miljømæssige fokusområder på 

landbrugsarealet.  

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 samt 

bestemmelserne om finansiel disciplin, 

lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 

2. Med forbehold af stk. 3, 4 og 4a samt 

bestemmelserne om finansiel disciplin og 

lineære nedsættelser i henhold til artikel 7 
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og eventuelle nedsættelser og sanktioner, 

der pålægges i henhold til forordning 

(EU) nr. […] [HZR], yder 

medlemsstaterne betalingen i dette kapitel 

til landbrugere, der benytter de relevante 

landbrugsmetoder i stk. 1 og i 

overensstemmelse med artikel 30, 31 og 

32. 

yder medlemsstaterne betalingen i dette 

kapitel til landbrugere, der benytter de 

landbrugsmetoder i stk. 1, der kan 

anvendes på deres bedrift, 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.  

3. Landbrugere er i sig selv berettigede til 

den supplerende betaling, der er 

omhandlet i dette kapitel, når de tilhører 

følgende kategorier: 

 – landbrugere, der opfylder betingelserne 

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

nr. 834/2007 om økologisk produktion, 

eller 

 – modtagere af betalinger for miljø- og 

klimavenligt landbrug, jf. artikel 29 i 

forordning (EU) nr. […] [RDR], eller 

 – landbrugere, hvis bedrifter er 

beliggende i områder, der er omfattet af 

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

eller 2009/147/EF. 

 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, er 

omfattet af miljø- og klimavenlige 

landbrugsforanstaltninger i henhold til 

artikel 29 i forordning (EU) nr. […] 

[RDR] eller er beliggende i områder, som 

er omfattet af direktiv 92/43/EØF eller 

2009/147/EF.  

4. 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. 

Når mere end 75 % af bedriftens 

støtteberettigede areal er permanent 

græsareal eller permanent 

græsningsareal eller anvendes til 

produktion af græs eller andet grøntfoder 
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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. 

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. 

 

 4a. Landbrugere, hvis bedrift er 

certificeret i henhold til nationale eller 

regionale miljøcertificeringsordninger, 

anses for at overholde de i stk. 1 

omhandlede relevante landbrugsmetoder, 

forudsat at disse ordninger opfylder 

følgende betingelser: 

 – de omfatter den del af landbrugerens 

bedrift, der er underlagt de relevante 

landbrugsmetoder i stk. 1, og 

 – de har en virkning, som mindst svarer til 

virkningen af de i stk. 1 omhandlede 

relevante metoder. 

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.  

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.  

 5a. 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 
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bedrift, som også omfatter optimering af 

anvendelsen af spildevand 

 – en handlingsplan for biodiversitet, 

herunder oprettelse eller vedligeholdelse 

af biodiversitetskorridorer 

 – en vandforvaltningsplan 

 – jorddække 

 – integreret skadedyrskontrol. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 38 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

xx Artikel 38a 

 Generelle regler for ydelse af separat 

afkoblet støtte 

 1. Medlemsstater, der anvender den 

generelle arealbetalingsordning, jf. artikel 

19, stk. 1, litra b), i denne forordning, kan 

yde separat afkoblet støtte til landbrugere 

i henhold til betingelserne i denne artikel 

og artikel 39 og 40. 

 2. Afkoblet 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. Afkoblet støtte udbetales årligt og ydes 

inden for definerede kvantitative grænser 

og på grundlag af oplysninger fra en 

historisk periode, der fastsættes af 

medlemsstaten, men ikke ligger senere 

end 2013; oplysningerne omfatter 

eksempelvis følgende: arealer, udbytter 

eller et fast antal dyr. 

 4. For at sikre effektiv og målrettet 

anvendelse af EU-midlerne og for at 
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undgå dobbelt finansiering under andre 

lignende støtteinstrumenter tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 

55 vedrørende: 

 (a) betingelserne for at yde den støtte, der 

er omhandlet i denne artikel 

 (b) reglerne om sammenhæng med EU's 

øvrige foranstaltninger og kumulering af 

støtte. 

Or. en 

Begrundelse 

The above changes would only be applicable with regard to new Member States (NMS) 

applying SAPS. 

In order to avoid unfair competition or discrimination between farmers, NMS choosing to 

continue with the Single Area Payment Scheme (SAPS) should also have the possibility to 

differentiate payments, as it is now envisaged for MS which will apply the system based on 

payments entitlements.  

It should be underlined that in the SAPS countries there are also additional payments, such as 

Complementary National Direct Payments (Transitional National Aid in 2013) and separate 

payments, application of which causes that there are significant differences in the amount of 

direct support between certain holdings. 

Having in mind the above mentioned it is justified to introduce a mechanism that could 

substitute mechanism proposed by the Commission (Article 22 of draft Regulation). 

This is especially important in the context of prolongation of the process of internal 

convergence. 

Appropriate method to address this issue would be to provide NMS with the possibility to use 

for that purpose additional amount resulting from deducting of the basic payment. In order to 

avoid increasing the coupled support, the payment could have the form of a decoupled aid, as 

it now regulated under Article 68 of the Council Regulation no 73/2009. This is even more 

justified having in mind that some of the sectors listed in Article 38 of the draft Regulation are 

already supported only in the form of decoupled payments (i.e. potato starch, sugar). 

Introduction of coupled support in these sectors should be regarded as a step backwards. 

Also the level of financing should be increased. 

Therefore, we propose voluntary separate decoupled support, with additional 10% of national 

envelope, to be an alternative to the mechanism of differentiation of value of payment 

entitlements. 
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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 
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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
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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 

betalingsrettigheder med en andel af 
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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. 

 (I henhold til artikel 22 i Kommissionens 

forslag har lande, der anvender en 

enkeltbetalingsordning, dvs. EU-15 plus 

Slovenien og Malta, mulighed for kun at 

udjævne landbrugernes direkte betalinger 

gradvis over flere år. Kommissionens 

forslag omhandler ikke de ti nye 

medlemsstater, der anvender den generelle 

arealbetalingsordning. For at undgå 

forskelsbehandling bør de lande, der 

anvender den generelle 

arealbetalingsordning, derfor behandles 

på samme måde; dette sker ved, at der 

indføjes et nyt stk. 3a i artikel 22.) 

Or. en 
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Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0079/2013 
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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
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2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelse af denne forordning og for 

at undgå konkurrenceforvridning mellem 

eller forskelsbehandling af landbrugerne 

bør Kommissionen have beføjelse til at 

vedtage gennemførelsesretsakter om: 

vedtagelse af regler om ansøgninger om 

tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 

af regler om tildeling af 

betalingsrettigheder; vedtagelse af 

foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 

ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 

nationale reserve; vedtagelse af betingelser 

om meddelelse af overførsel af 

betalingsrettigheder til de nationale 

myndigheder og om tidsfristerne for 

sådanne meddelelser; fastsættelse af det 

årlige loft for betalingen for 

landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 

årlige loft for betaling for områder med 

naturbetingede begrænsninger; 

fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 

til unge landmænd; fastlæggelse af årlige 

lofter for frivillig koblet støtte, 

fastlæggelse af proceduren for 

godkendelse og vurdering af beslutninger 

inden for rammerne af frivillig koblet 

(5) For at sikre ensartede betingelser for 

gennemførelse af denne forordning og for 

at undgå konkurrenceforvridning mellem 

eller forskelsbehandling af landbrugerne 

bør Kommissionen have beføjelse til at 

vedtage gennemførelsesretsakter om: 

vedtagelse af regler om ansøgninger om 

tildeling af betalingsrettigheder; vedtagelse 

af regler om tildeling af 

betalingsrettigheder; vedtagelse af 

foranstaltninger vedrørende tilbageførsel af 

ikke-aktiverede betalingsrettigheder til den 

nationale reserve; vedtagelse af betingelser 

om meddelelse af overførsel af 

betalingsrettigheder til de nationale 

myndigheder og om tidsfristerne for 

sådanne meddelelser; fastsættelse af det 

årlige loft for betalingen for 

landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet; fastlæggelse af det 

årlige loft for betaling for områder med 

naturbetingede begrænsninger; 

fastlæggelse af det årlige loft for betalinger 

til unge landmænd; fastlæggelse af 

proceduren for godkendelse af og 

meddelelser til producenterne om 

godkendelse af arealer og sorter til den 

afgrødespecifikke betaling for bomuld; 
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støtte; fastlæggelse af proceduren for 

godkendelse af og meddelelser til 

producenterne om godkendelse af arealer 

og sorter til den afgrødespecifikke betaling 

for bomuld; fastlæggelse af bestemmelser 

om beregning af nedsættelsen af den 

afgrødespecifikke betaling for bomuld, 

vedtagelse af regler for almindelige 

anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 

udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 

generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser. 

fastlæggelse af bestemmelser om 

beregning af nedsættelsen af den 

afgrødespecifikke betaling for bomuld, 

vedtagelse af regler for almindelige 

anmeldelseskrav. Disse beføjelser bør 

udøves i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 

generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/192 

Ændringsforslag  192 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog m.fl. 

 

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 

landbrugspolitik – 2011/0280(COD) 

(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 landbrugere, der den 

udgår 
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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. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/193 

Ændringsforslag  193 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog m.fl. 

 

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 

landbrugspolitik – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) For at sikre effektiv og målrettet 

anvendelse af EU-midlerne og for at 

undgå dobbelt finansiering under andre 

lignende støtteinstrumenter bør 

Kommissionen have beføjelse til at 

vedtage retsakter i henhold til traktatens 

artikel 290 om vedtagelse af bestemmelser 

om betingelserne for at yde frivillig koblet 

støtte og denne støttes overensstemmelse 

med andre EU-foranstaltninger samt om 

kumulering af støtte. 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/194 

Ændringsforslag  194 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog m.fl. 

 

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 

landbrugspolitik – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. v 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(v) en frivillig ordning for koblet støtte udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/195 

Ændringsforslag  195 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog m.fl. 

 

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 

landbrugspolitik – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis landbrugere, der modtager 

dyrerelateret koblet støtte, jf. afsnit IV, 

har færre hektar end den tærskel, 

medlemsstaten har valgt med henblik på 

anvendelsen af stk. 1, litra b), anvender 

medlemsstaten også stk. 1, litra a). 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/196 

Ændringsforslag  196 

Christel Schaldemose, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog m.fl. 

 

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 

landbrugspolitik – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 [...] udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/197 

Ændringsforslag  197 

Peter Jahr m.fl. 

 

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 

landbrugspolitik – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tilpasningssatsen, der er fastsat i 

henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 

[…] (HZR), finder kun anvendelse på 

direkte betalinger på over 5 000 EUR, som 

ydes til landbrugere i det pågældende 

kalenderår. 

1. Tilpasningssatsen, der er fastsat i 

henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 

[…] (HZR), finder anvendelse på alle 

direkte betalinger, som ydes til landbrugere 

i det pågældende kalenderår. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/198 

Ændringsforslag  198 

Peter Jahr m.fl. 

 

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 

landbrugspolitik – 2011/0280(COD) 

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

2013/2528(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 11 udgår 

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: 

 

– med 20 % for rater fra 150 000 EUR til 

200 000 EUR 

 

– med 40 % for rater fra 200 000 EUR til 

150 000 EUR 

 

– med 70 % for rater fra 250 000 EUR til 

300 000 EUR 

 

– med 100 % for rater over 300 000 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. 
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3. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke 

ydes 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. en 

 

 


