
 

AM\929544DA.doc  PE503.602v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.3.2013 B7-0081/143 

Ændringsforslag  143 

Luis Manuel Capoulas Santos 

for S&D-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0081/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om 

støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne (ELFUL) 

(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) – 

2013/2530(RSP)) 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra m a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ma) "skovlandbrug": et 

produktionssystem, hvor træer og kultur- 

eller græsningsplanter vokser sammen på 

eller i kanten af de samme jordstykker 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Miljø- og klimavenligt landbrug  Miljø- og klimavenligt landbrug  

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 

denne foranstaltning til rådighed på hele 

deres område i overensstemmelse med 

nationale, regionale eller lokale behov og 

prioriteter. Det er obligatorisk at optage 

denne foranstaltning i programmer for 

udvikling af landdistrikterne.  

1. Medlemsstaterne stiller støtte under 

denne foranstaltning til rådighed på hele 

deres område i overensstemmelse med 

nationale, regionale eller lokale behov og 

prioriteter. Denne foranstaltning målrettes 

mod bevarelse og fremme af de 

nødvendige ændringer ved overgang til 

landbrugsmetoder, som yder et positivt 

bidrag til miljøet og klimaet. Det er 

obligatorisk at medtage denne 

foranstaltning i programmer for udvikling 

af landdistrikterne.  

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 

landbrug ydes til landbrugere, grupper af 

landbrugere eller grupper af landbrugere og 

andre arealforvaltere, der frivilligt 

forpligter sig til at gennemføre operationer, 

som består af en eller flere miljø- og 

klimavenlige landbrugsforpligtelser på 

landbrugsjord. Når det er behørigt 

2. Betalinger for miljø- og klimavenligt 

landbrug ydes til landbrugere, grupper af 

landbrugere eller grupper af landbrugere og 

andre arealforvaltere, der frivilligt 

forpligter sig til at gennemføre operationer, 

som består af en eller flere miljø- og 

klimavenlige landbrugsforpligtelser på 

landbrugsjord eller på jord, som er egnet 
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begrundet for at nå mål på miljøområdet, 

kan der ydes betalinger for miljø- og 

klimavenligt landbrug til andre 

arealforvaltere eller grupper af andre 

arealforvaltere.  

til landbrug. Miljøvenlige 

landbrugsprogrammer målrettes mod 

eksempler på bedste praksis (efter 

frontløberprincippet), bl.a. inden for 

jordbundsforvaltning, vandforvaltning, 

biodiversitet, genanvendelse af 

næringsstoffer og bevarelse af 

økosystemer, og prioriterer investeringer i 

disse teknikker højt. Programmerne skal 

søge at udbrede bedste praksis på hele det 

område, som er omfattet af det 

pågældende program. Klimaordninger 

kan målrettes mod at forbedre hele 

landbrugsbedriftens eller 

landbrugssystemets resultater inden for 

begrænsningen af drivhusgasemissioner. 

Når det er behørigt begrundet for at nå mål 

på miljøområdet, kan der ydes betalinger 

for miljø- og klimavenligt landbrug til 

andre arealforvaltere eller grupper af andre 

arealforvaltere.  

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 

landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 

mere vidtgående end de relevante 

obligatoriske standarder, der er fastsat i 

henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 

(EF) nr. HR/2012, og andre relevante 

forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 

afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 

relevante minimumskrav til brug af 

gødningsstoffer og 

plantebeskyttelsesmidler samt andre 

relevante obligatoriske krav indført under 

national lovgivning. Alle sådanne 

obligatoriske krav identificeres i 

programmet.  

3. Betalinger for miljø- og klimavenligt 

landbrug ydes kun for forpligtelser, der er 

mere vidtgående end de relevante 

obligatoriske standarder, der er fastsat i 

henhold til kapitel I i afsnit VI i forordning 

(EF) nr. HR/2012, og alle relevante 

forpligtelser, der er fastsat i kapitel 2 i 

afsnit III, i forordning (EU) nr. DP/2012, 

relevante minimumskrav til brug af 

gødningsstoffer og 

plantebeskyttelsesmidler samt andre 

relevante obligatoriske krav indført under 

national lovgivning. Alle sådanne 

obligatoriske krav identificeres i 

programmet.  

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 

give personer, der påtager sig at 

gennemføre operationer under denne 

foranstaltning, den viden og de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

gennemføre dem, herunder 

ekspertrådgivning vedrørende operationer 

og/eller ved at betinge støtten af relevant 

uddannelse. 

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at 

give personer, der påtager sig at 

gennemføre operationer under denne 

foranstaltning, den viden og de 

oplysninger, der er nødvendige for at 

gennemføre dem, herunder 

ekspertrådgivning vedrørende operationer 

og/eller ved at betinge støtten af relevant 

uddannelse.  

5. Forpligtelser under denne foranstaltning 5. Forpligtelser under denne foranstaltning 
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skal gennemføres for en periode på fem til 

syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 

eller fastholde de miljømæssige fordele, 

der søges opnået, kan medlemsstaterne 

imidlertid fastsætte en længere periode i 

deres programmer for udvikling af 

landdistrikterne for bestemte typer 

forpligtelser, herunder om de årlige 

forlængelser efter afslutningen af den 

indledende periode.  

skal gennemføres for en periode på fem til 

syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå 

eller fastholde de miljømæssige fordele, 

der søges opnået, kan medlemsstaterne 

imidlertid fastsætte en længere periode i 

deres programmer for udvikling af 

landdistrikterne for bestemte typer 

forpligtelser, herunder om de årlige 

forlængelser efter afslutningen af den 

indledende periode. For nye forpligtelser, 

som følger direkte efter den forpligtelse, 

der er blevet varetaget i den indledende 

periode, kan medlemsstaterne fastsætte en 

kortere periode i deres programmer for 

udvikling af landdistrikter. 

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 

kompensere modtagere for alle eller en del 

af deres ekstraomkostninger og 

indkomsttab som følge af de påtagne 

forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 

dække transaktionsomkostninger til en 

værdi af op til 20 % af præmien for 

forpligtelserne til at drive miljø- og 

klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 

er iværksat af grupper af landbrugere, er 

grænseværdien 30 %.  

6. Betalingerne ydes på årsbasis og skal 

kompensere modtagere for alle eller en del 

af deres ekstraomkostninger og 

indkomsttab som følge af de påtagne 

forpligtelser. Om nødvendigt kan de også 

dække transaktionsomkostninger til en 

værdi af op til 20 % af præmien for 

forpligtelserne til at drive miljø- og 

klimavenligt landbrug. Hvis forpligtelserne 

er en del af en kollektiv foranstaltning, er 

grænseværdien 30 %.  

 Der ydes ingen støtte fra ELFUL til 

forpligtelser, der er omfattet af kapitel II i 

afsnit III i forordning (EU) nr. DP/2012. 

 6a. I forbindelse med operationer 

vedrørende miljøbevaring kan 

medlemsstaterne i behørigt begrundede 

tilfælde som en undtagelse til stk. 6 yde 

støtte som et fast beløb eller engangsbeløb 

pr. enhed med hensyn til forpligtelser til 

at give afkald på at anvende arealer 

kommercielt. Sådanne støttebeløb 

beregnes på grundlag af de ekstra 

omkostninger og indkomsttab. 

7. Hvor det er påkrævet for at sikre en 

effektiv anvendelse af foranstaltningen, 

kan medlemsstaterne bruge den procedure, 

der er nævnt i artikel 49, stk. 3, til 

udvælgelse af støttemodtagere.  

7. Hvor det er påkrævet for at sikre en 

effektiv anvendelse af foranstaltningen, 

kan medlemsstaterne bruge den procedure, 

der er nævnt i artikel 49, stk. 3, til 

udvælgelse af støttemodtagere.  

8. Støtten må ikke overstige det 8. Støtten må ikke overstige det 
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maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.  maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag I.  

Der kan ikke ydes støtte under denne 

foranstaltning til forpligtelser, der er 

omfattet af foranstaltningen for økologisk 

landbrug.  

Der kan ikke ydes støtte under denne 

foranstaltning til forpligtelser, der er 

omfattet af foranstaltningen for økologisk 

landbrug.  

9. Støtten kan med henblik på bevarelse af 

genetiske ressourcer i landbruget ydes til 

operationer, der ikke er omfattet af 

bestemmelserne i stk. 1-8.  

9. Støtten kan med henblik på bevarelse og 

bæredygtig anvendelse og udvikling af 

genetiske ressourcer i landbruget ydes til 

operationer, der ikke er omfattet af 

bestemmelserne i stk. 1-8.  

10. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 90 

vedrørende den årlige forlængelse af 

forpligtelserne efter operationens 

indledende periode, betingelser vedrørende 

forpligtelser til udbredelse eller alternativ 

forvaltning af husdyrbrug, begrænse 

gødning, plantebeskyttelsesmidler eller 

anden form for input, opdrætte lokale 

racer, der er i fare for at gå tabt for 

landbruget, eller bevare plantegenetiske 

ressourcer samt vedrørende definitionen af 

støtteberettigede operationer i henhold til 

stk. 9.  

10. Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 90 

vedrørende den årlige forlængelse af 

forpligtelserne efter operationens 

indledende periode, betingelser vedrørende 

forpligtelser til udbredelse eller alternativ 

forvaltning af husdyrbrug, begrænse 

gødning, plantebeskyttelsesmidler eller 

anden form for input, opdrætte lokale 

racer, der er i fare for at gå tabt for 

landbruget, eller bevare plantegenetiske 

ressourcer samt vedrørende definitionen af 

støtteberettigede operationer i henhold til 

stk. 9.  

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 

er mere vidtgående end de relevante 

obligatoriske normer i henhold til kapitel I 

i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012, 

relevante minimumskrav til brug af 

gødningsstoffer og 

plantebeskyttelsesmidler samt andre 

relevante obligatoriske krav indført under 

national lovgivning. Alle disse krav 

identificeres i programmet. 

2. Der ydes alene støtte til forpligtelser, der 

er mere vidtgående end de relevante 

obligatoriske normer i henhold til kapitel I 

i afsnit VI i forordning (EU) nr. HR/2012, 

de relevante forpligtelser, der er fastsat i 

kapitel II i afsnit III i forordning (EU) nr. 

DP/2012, relevante minimumskrav til brug 

af gødningsstoffer og 

plantebeskyttelsesmidler samt andre 

relevante obligatoriske krav indført under 

national lovgivning. Alle disse krav 

identificeres i programmet. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 

direktiv 92/43/EØF og direktiv 

2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 

ulemper som følge af krav, der rækker 

videre end god landbrugs- og miljømæssig 

stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 

forordning (EU) nr. HR/2012. 

3. Støtte til landbrugerne i forbindelse med 

direktiv 92/43/EØF og direktiv 

2009/147/EF ydes kun i forbindelse med 

ulemper som følge af krav, der rækker 

videre end god landbrugs- og miljømæssig 

stand, som fastsat i artikel 94 og bilag II til 

Rådets forordning (EU) nr. HR/2012, og de 

relevante forpligtelser, der er fastsat i 

kapitel II i afsnit III i forordning (EU) nr. 

DP/2012. Specifikke bestemmelser kan 

være omfattet af programmet for 

udvikling af landdistrikterne for så vidt 

angår tilfælde, hvor disse forpligtelser for 

den pågældende bedrifts vedkommende er 

uforenelige med målsætningerne i disse 

direktiver. 

Or. en 

 

 


