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Ændringsforslag 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Erfaringen med gennemførelsen af 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere og om 
ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, 
(EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, 
(EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) 
nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 
1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 
2529/2001 har vist, at visse dele af 
støttemekanismen bør tilpasses. Især bør 
afkoblingen af den direkte støtte udvides, 
og enkeltbetalingsordningen bør forenkles.
Der gøres også opmærksom på, at 
forordning (EF) nr. 1782/2003 er blevet 
gennemgribende ændret, siden den trådte i 
kraft. Af disse årsager og for klarhedens 
skyld bør forordningen ophæves og afløses 
af en ny forordning.

(1) Erfaringen med gennemførelsen af 
Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere og om 
ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, 
(EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, 
(EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) 
nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 
1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 
2529/2001 har vist, at visse dele af 
støttemekanismen bør tilpasses. Især bør 
afkoblingen af den direkte støtte udvides 
betydeligt med henblik på fuldstændig 
afkobling, hvilket bør tages op til 
overvejelse i de enkelte tilfælde, og 
enkeltbetalingsordningen bør forenkles.
Der gøres også opmærksom på, at 
forordning (EF) nr. 1782/2003 er blevet 
gennemgribende ændret, siden den trådte i 
kraft. Af disse årsager og for klarhedens 
skyld bør forordningen ophæves og afløses 
af en ny forordning.

Or. en

Ændringsforslag 41
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Erfaringen med gennemførelsen af (1) Erfaringen med gennemførelsen af 
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Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere og om 
ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, 
(EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, 
(EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) 
nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 
1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 
2529/2001 har vist, at visse dele af 
støttemekanismen bør tilpasses.
Især bør afkoblingen af den direkte støtte 

udvides, og enkeltbetalingsordningen bør
forenkles. Der gøres også opmærksom på, 
at forordning (EF) nr. 1782/2003 er blevet 
gennemgribende ændret, siden den trådte i 
kraft. Af disse årsager og for klarhedens 
skyld bør forordningen ophæves og afløses 
af en ny forordning.

Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 
29. september 2003 om fastlæggelse af 
fælles regler for den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse af visse 
støtteordninger for landbrugere og om 
ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, 
(EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, 
(EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) 
nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 
1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 
2529/2001 har vist, at visse dele af 
støttemekanismen bør tilpasses. Især 
kunne afkoblingen af den direkte støtte 
udvides, og enkeltbetalingsordningen 
kunne forenkles. Der gøres også 
opmærksom på, at forordning (EF) nr. 
1782/2003 er blevet gennemgribende 
ændret, siden den trådte i kraft. Af disse 
årsager og for klarhedens skyld bør 
forordningen ophæves og afløses af en ny 
forordning.

Or. es

Ændringsforslag 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
indførtes princippet om, at landbrugere, der 
ikke opfylder visse krav inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
miljø og dyrevelfærd, får nedsat deres 
direkte støtte eller bliver udelukket fra at 
modtage direkte støtte. Denne såkaldte 
krydsoverensstemmelsesordning udgør en 
integrerende del af EF's støtte i form af 
direkte betalinger og bør derfor bibeholdes.
Erfaringen har dog vist, at en række af 
krydsoverensstemmelseskravene ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 

(2) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
indførtes princippet om, at landbrugere, der 
ikke opfylder visse krav inden for 
folkesundhed, dyre- og plantesundhed, 
miljø og dyrevelfærd, får nedsat deres 
direkte støtte eller bliver udelukket fra at 
modtage direkte støtte. Denne såkaldte 
krydsoverensstemmelsesordning udgør en 
integrerende del af EF's støtte i form af 
direkte betalinger og bør derfor bibeholdes.
Erfaringen har dog vist, at en række af 
krydsoverensstemmelseskravene ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 
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landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. .

landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. Samtidig kræver 
vandknaphed og klimaændringer, at der
iværksættes en ny strategi for al 
landbrugspraksis, der kædes sammen med 
de sociale og miljømæssige behov. Derfor 
bør krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde tilpasses samtidig med, 
at man forenkler proceduren og undgår 
nye bureaukratiske byrder.

Or. en

Ændringsforslag 43
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) At beskytte og forvalte vand i 
forbindelse med landbrugsvirksomhed er i 
stigende grad blevet et problem i nogle 
områder. Derfor bør de gældende EF-
rammebestemmelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand også udbygges for at 
beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand.

(4) At beskytte og forvalte vand i 
forbindelse med landbrugsvirksomhed er 
ved at blive et problem i en stadig større 
del af Fællesskabet. Derfor bør de 
gældende EF-rammebestemmelser for god 
landbrugs- og miljømæssig stand også 
udbygges for at forbedre tilbageholdelsen 
af vand, beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og for at sikre en rationel 
forvaltning af brugen af vand.

Or. pl

Begrundelse

Den voksende mangel på vand, herunder i agerjord, er ved at blive et af de største 
miljøproblemer i Fællesskabet.

Der kunne opstå alvorlige forstyrrelser i landbruget i Fællesskabet, medmindre der træffes 
afgørende foranstaltninger til forbedring af tilbageholdelsen af vand og til sikring af en 
rational anvendelse af vand, og der kunne opstå ændringer i miljøet, som det ville være 
vanskeligt at udbedre. 
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Ændringsforslag 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) At beskytte og forvalte vand i 
forbindelse med landbrugsvirksomhed er i 
stigende grad blevet et problem i nogle 
områder. Derfor bør de gældende EF-
rammebestemmelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand også udbygges for at 
beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand.

(4) At beskytte og forvalte vand i 
forbindelse med landbrugsvirksomhed er i 
stigende grad blevet et problem i nogle 
områder. Derfor bør de gældende EF-
rammebestemmelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand også udbygges for at 
beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand via 
bedre forvaltningssystemer for landbrug 
og vand.

Or. en

Ændringsforslag 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå en bedre balance mellem de 
politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares, 
samtidig med at de første 5 000 EUR 
fritages for graduering.

(6) For at opnå en bedre balance mellem 
de politiske redskaber, der skal fremme 
bæredygtigt landbrug, og dem, der skal 
fremme udviklingen af landdistrikterne, 
blev der indført et system med obligatorisk 
gradvis nedsættelse af de direkte betalinger 
("graduering") ved forordning (EF) nr. 
1782/2003. Dette system bør bevares 
samtidig med, at de første 5 000 EUR 
fritages for graduering, medmindre det 
bringer landbrugenes rentabilitet i 
Fællesskabet i fare.

Or. es
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Begrundelse

En gennemgribende nedskæring i den direkte støtte til landbrugerne kunne medføre, at 
landbrugenes rentabilitet mindskes, og at mange landbrug dermed risikerer ikke at overleve. 
Det er nødvendigt, at EU i fremtiden prioriterer selvforsyning med fødevarer.

Ændringsforslag 46
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken.
Som følge af alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken.
Som følge af alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke er det nødvendigt, 
at vandforvaltningsspørgsmål i 
Fællesskabet desuden behandles mere 
indgående, og at der træffes resolutte 
foranstaltninger. At beskytte 
biodiversiteten er parallelt med en afvejet 
vandforvaltning fortsat en stor udfordring, 
og selv om der er gjort store fremskridt,  
vil det være umuligt at nå målene for 
2010, som går ud på at standse tabet af 
biodiversitet i Fællesskabet, medmindre 
der gøres  et større arbejde på dette 
område.  Sådanne foranstaltninger bør  
omfatte større ændringer i den måde, 
hvorpå Fællesskabets landbrugsmodel er 
organiseret, idet  der gøres brug af de 
medlemslandes erfaringer, hvis landbrug 
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medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

er baseret på en model med  traditionelle 
små landbrug. Følgelig anerkender EF, 
at der er behov for at tage de nye 
udfordringer op som led i sine politikker.
Det rette værktøj til at gøre dette på 
landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

Or. pl

Begrundelse

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.
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Ændringsforslag 47
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken.
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 

(7) De midler, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken.
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
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politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

Or. es

Ændringsforslag 48
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken.
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 

(7) De besparelser, der opnås ved den 
graduering, som blev indført ved 
forordning (EF) nr. 1782/2003, anvendes 
til at finansiere foranstaltninger til 
udvikling af landdistrikterne. Siden 
forordningen blev vedtaget, er landbruget 
kommet til at stå over for en række nye 
krævende udfordringer som 
klimaforandringer, bioenergis øgede 
betydning og behovet for bedre 
vandforvaltning og effektivere beskyttelse 
af biodiversiteten. Det Europæiske 
Fællesskab skal som part i 
Kyotoprotokollen tilpasse sine politikker i 
lyset af klimaforandringsproblematikken.
Som følge alvorlige problemer med 
vandknaphed og tørke bør 
vandforvaltningsspørgsmål desuden 
behandles mere indgående. At beskytte 
biodiversiteten er fortsat en stor 
udfordring, og selv om der er gjort store 
fremskridt, vil det kræve et større arbejde 
at nå EF's biodiversitetsmål for 2010. EF 
anerkender, at der er behov for at tage de 
nye udfordringer op som led i sine 
politikker. Det rette værktøj til at gøre dette 
på landbrugsområdet er de 
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landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
gradvis større nedsættelse af de direkte 
betalinger.

landdistriktsprogrammer, der er vedtaget i 
henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL). For at give 
medlemsstaterne mulighed for at revidere 
deres landdistriktsprogrammer i 
overensstemmelser hermed, uden at de skal 
indskrænke deres igangværende aktiviteter 
til udvikling af landdistrikterne på andre 
områder, bør der skaffes flere midler. De 
fornødne finansielle midler til at støtte EF's 
politik til udvikling af landdistrikterne kan 
dog ikke skaffes via de finansielle overslag 
for 2007-2013. Derfor bør en stor del af de 
finansielle midler, der kræves, 
tilvejebringes, ved at der foretages en 
nedsættelse af de direkte betalinger.

Or. nl

Begrundelse

Udviklingen af landdistrikterne er et vigtigt emne. Det er ikke nødvendigt med en yderligere 
graduering, men der er behov for at udvide anvendelsesområdet for artikel 68 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at 
omfordele dele af indkomststøtten, f.eks. til miljøvenligt landbrug. Kontrollen med udgifter er 
desuden reguleret bedre under den første søjle end under den anden søjle.

Ændringsforslag 49
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De medlemsstater, der har valgt at 
anvende en ordning med frivillig 
graduering, bør tage hensyn til den øgede
obligatoriske graduering. Derfor bør der 
foretages ændringer i Rådets forordning 
(EF) nr. 378/2007 af 27. marts 2007 om 
regler for frivillig graduering af direkte 

(10) De medlemsstater, der har valgt at 
anvende en ordning med frivillig 
graduering, bør tage hensyn til den 
obligatoriske graduering. Derfor bør der 
foretages ændringer i Rådets forordning 
(EF) nr. 378/2007 af 27. marts 2007 om 
regler for frivillig graduering af direkte 
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betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 
1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler 
for den fælles landbrugspolitiks ordninger 
for direkte støtte og om fastlæggelse af 
visse støtteordninger for landbrugere.

betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 
1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler 
for den fælles landbrugspolitiks ordninger 
for direkte støtte og om fastlæggelse af 
visse støtteordninger for landbrugere.

Or. nl

Begrundelse

Udviklingen af landdistrikterne er et vigtigt emne. Det er ikke nødvendigt med en yderligere 
graduering, men der er behov for at udvide anvendelsesområdet for artikel 68 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at 
omfordele dele af indkomststøtten, f.eks. til miljøvenligt landbrug. Kontrollen med udgifter er 
desuden reguleret bedre under den første søjle en under den anden søjle.

Ændringsforslag 50
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
yderligere gradvise nedsættelser, bør dog 
tilfalde de medlemsstater, hvor de er 
fremkommet.

(11) De beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser, der er 
anført i denne forordning, bør fordeles 
mellem medlemsstaterne på grundlag af 
objektive kriterier. Det bør dog fastsættes, 
at en vis procentdel af beløbene bør 
forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
de nye gradueringsprocenter og 
maksimale støttetærskler, bør dog tilfalde 
de medlemsstater, hvor de er fremkommet.

Or. es



AM\735203DA.doc 13/35 PE409.675v01-00

DA

Ændringsforslag 51
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
yderligere gradvise nedsættelser, bør dog 
tilfalde de medlemsstater, hvor de er 
fremkommet.

(11) De beløb, der fremkommer ved 
nedsættelsen på 5 % i henhold til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, bør 
fordeles mellem medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier. Det bør dog 
fastsættes, at en vis procentdel af beløbene 
bør forblive i de medlemsstater, hvor de er 
tilvejebragt. På grund af de 
strukturtilpasninger, der følger af 
afskaffelsen af intervention for rug, bør der 
for nogle rugproducerende områder 
fastsættes særlige foranstaltninger, som 
finansieres ved hjælp af en del af de beløb, 
der fremkommer ved gradueringen. De 
beløb, der fremkommer ved anvendelsen af 
gradvise nedsættelser, bør dog tilfalde de 
medlemsstater, hvor de er fremkommet.

Or. nl

Begrundelse

Udviklingen af landdistrikterne er et vigtigt emne. Det er ikke nødvendigt med en yderligere 
graduering, men der er behov for at udvide anvendelsesområdet for artikel 68 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at 
omfordele dele af indkomststøtten, f.eks. til miljøvenligt landbrug. Kontrollen med udgifter er 
desuden reguleret bedre under den første søjle end under den anden søjle.
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Ændringsforslag 52
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Betragtning 23 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a)  Alle nuværende direkte betalinger 
bør være udfaset inden 2013. Efter dette 
tidspunkt bør landbrugere kun modtage 
støtte for de almennyttige tjenester, de 
udfører, såsom forøgelse af 
biodiversiteten og forbedret 
vandforvaltning, og for landvindinger 
inden for områderne miljø, dyrevelfærd 
og fødevaresikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne bør tilskyndes til at reagere på markedet. Direkte støtte skaber fordrejninger 
på markedet og dræner fællesskabsmidlerne i betydeligt omfang. Miljøforvaltning 
gennemføres bedst under den anden søjle.

Ændringsforslag 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Betragtning 23 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Det er nødvendigt at bevare den 
første søjle af den fælles landbrugspolitik 
i fremtiden for at sikre den centrale rolle, 
som landbrugerne spiller som den 
økonomiske drivkraft i adskillige 
landdistrikter, og som landskabets vogtere 
og som garant for EU's krav om 
fødevaresikkerhed.

Or. es
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Begrundelse

 En gennemgribende nedskæring i den direkte støtte til landbrugerne kunne medføre, at 
landbrugenes rentabilitet mindskes, og at mange landbrug dermed risikerer ikke at overleve.   
Det er nødvendigt, at EU i fremtiden prioriterer selvforsyning med fødevarer.

Ændringsforslag 54
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Dette gælder især for 
markafgrøder, humle og frø og i et vist 
omfang også oksekød. Derfor bør de 
delvis koblede betalinger for disse 
produkter indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen. For at 
oksekødsproducenterne gradvis kan 
tilpasse sig de nye støttebestemmelser, bør 
den særlige handyrspræmie og 
slagtepræmien gradvis indlemmes. Da de 
delvis koblede betalinger for frugt og 
grøntsager først blev indført for nylig og da 
kun som en overgangsforanstaltning, er det 
ikke nødvendigt at tage disse ordninger op 
til revision.

(30) I henhold til forordning (EF) nr. 
1782/2003 om indførelsen af den afkoblede 
enkeltbetalingsordning kunne 
medlemsstaterne udelukke visse betalinger 
fra ordningen. Samtidig kunne 
valgmulighederne i afsnit III, kapitel 5, 
afdeling 2 og 3, ifølge nævnte forordnings 
artikel 64, stk. 3, tages op til revision på 
baggrund af markeds- og 
strukturudviklingen. En analyse af 
erfaringerne viser, at afkoblingen giver 
producenterne friere valg til at træffe 
beslutning om, hvad de vil producere, på 
grundlag af rentabiliteten og efterspørgslen 
på markedet. Det er derfor ønskeligt, at de 
medlemsstater, som ønsker at fortsætte 
med afkoblingsstøtten, får tilladelse hertil.
Da de delvis koblede betalinger for frugt 
og grøntsager først blev indført for nylig og 
da kun som en overgangsforanstaltning, er 
det ikke nødvendigt at tage disse ordninger 
op til revision.

Or. es
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Ændringsforslag 55
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Hvad angår ammekøer og får og 
geder ser det dog ud til, at det stadig kan 
være påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 
hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau eller for ammekøers vedkommende 
en lavere støtte. I givet fald bør det for at 
sikre, at dyrene er sporbare, fastsættes, at 
bestemmelserne om identifikation og 
registrering i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 og 
Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 skal 
overholdes.

(31) Det ser  dog ud til, at det stadig kan 
være påkrævet at bevare en vis 
landbrugsproduktion for at skabe balance 
inden for visse sektorer og for 
landbrugsøkonomiens skyld i områder, 
hvor landbrugerne ikke har andre 
økonomiske alternativer. På den baggrund 
bør medlemsstaterne kunne vælge at 
bevare den koblede støtte på det aktuelle 
niveau.

Or. es

Ændringsforslag 56
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde.
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 20% af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde.
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
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mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
landbrugsforsikring, og til, at der ydes 
kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
landbrugsforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

Or. es

Ændringsforslag 57
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 10 % af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde.
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 5% af deres lofter til at yde 
særlig støtte i klart definerede tilfælde.
Formålet med støtten er at sætte 
medlemsstaterne i stand til at tage fat på 
miljøspørgsmål og forbedre 
landbrugsprodukternes kvalitet og 
afsætningen af dem. Der bør også være 
støtte til rådighed til at afbøde 
konsekvenserne af afviklingen af 
mælkekvoterne og afkoblingen af støtten i 
særligt følsomme sektorer. I betragtning af 
den tiltagende betydning, som effektiv 
risikostyring har fået, bør medlemsstaterne 
have mulighed for at bidrage finansielt til 
de præmier, som landbrugerne betaler for 
afgrødeforsikring, og til, at der ydes 
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kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

kompensation for økonomiske tab som 
følge af dyre- eller plantesygdomme. For at 
overholde EF's internationale forpligtelser 
bør de midler, der kan anvendes til koblede 
støtteforanstaltninger, begrænses til et 
passende niveau. De betingelser, der skal 
gælde for finansielle bidrag til 
afgrødeforsikring og kompensation i 
forbindelse med dyre- eller 
plantesygdomme, bør fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Forskellene mellem medlemsstaterne bør nedbringes mest muligt, hvor det kan lade sig gøre.
Selv om det er vigtigt at skabe fleksibilitet for medlemsstaterne i forbindelse med hjælp til 
særlige sektorer på særlige tidspunkter, bør man undgå at skabe forvridninger mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 58
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) I betragtning af den tiltagende 
betydning, som effektiv risikostyring har 
fået, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at bidrage finansielt til de præmier, 
som landbrugerne betaler for 
landbrugsforsikring, og til, at der ydes 
finansiel kompensation for visse 
økonomiske tab som følge af 
dyresygdomme.

Or. es

Begrundelse

Det nuværende landbrugsforsikringssystem vedrører ikke kun korn men også kvæg:
sidstnævnte bør ikke lades ude af betragtning.
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Ændringsforslag 59
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu kan 
indlemmes i den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug. Dette gælder især 
olivenoliesektoren, hvor der kun er blevet 
anvendt begrænset kobling. Det gælder 
også for de resterende koblede betalinger 
til hård hvede, proteinafgrøder, ris, 
kartoffelstivelse og nødder, som er blevet 
mindre og mindre effektive, hvilket taler 
for at vælge den afkoblede løsning. For 
hør bør støtten til forarbejdning også 
ophæves, og de relevante beløb bør 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen.
For ris, tørret foder, kartoffelstivelse og 
hør bør der indføres en overgangsperiode, 
for at overgangen til afkoblet støtte kan 
forløbe så gnidningsløst som muligt. For 
nødders vedkommende bør 
medlemsstaterne fortsat kunne betale den 
nationale del af støtten på en koblet facon 
for at afbøde afkoblingens virkninger.

(36) Afkoblingen af den direkte støtte og 
indførelsen af enkeltbetalingsordningen var 
vigtige elementer i reformen af den fælles 
landbrugspolitik. I 2003 var der dog flere 
årsager til, at der til en række afgrøder blev 
bibeholdt særlig støtte. På grundlag af 
erfaringen med gennemførelsen af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og 
markedsudviklingen kan det konkluderes, 
at de ordninger, som blev holdt uden for 
enkeltbetalingsordningen i 2003, nu efter 
hver medlemsstats valg kan indlemmes i 
den for at fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt 
landbrug.  

Or. es



PE409.675v01-00 20/35 AM\735203DA.doc

DA

Ændringsforslag 60
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Som følge af indlemmelsen af nye 
ordninger i enkeltbetalingsordningen bør 
det fastsættes, hvordan den nye 
individuelle indkomststøtte skal beregnes 
som led i ordningen. For nødder, 
kartoffelstivelse, hør og tørret foder bør 
forhøjelsen gives på basis af den støtte, 
som landbrugerne har modtaget i de 
allerseneste år. Ved indlemmelsen af 
betalinger, der hidtil har været delvis 
udelukket fra enkeltbetalingsordningen, 
bør medlemsstaterne dog have mulighed 
for at anvende de oprindelige 
referenceperioder.

(37) Som følge af den eventuelle 
indlemmelse af nye ordninger i 
enkeltbetalingsordningen bør det 
fastsættes, hvordan den nye individuelle 
indkomststøtte skal beregnes som led i 
ordningen.

Or. es

Ændringsforslag 61
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) støtteordninger for landbrugere, som 
producerer ris, kartofler til 
stivelsesfremstilling, bomuld, sukker, frugt 
og grøntsager, fårekød og gedekød og 
oksekød

d) støtteordninger for landbrugere, som 
producerer ris, proteinplanter, tørfoder, 
kartofler til stivelsesfremstilling, bomuld, 
sukker, frugt og grøntsager, nødder, tobak, 
fårekød og gedekød og oksekød

Or. es
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Ændringsforslag 62
Roberto Musacchio

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 EF's område 
som omhandlet i traktatens artikel 299, og 
som udøver landbrugsvirksomhed

(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 EF's område 
som omhandlet i traktatens artikel 299, og 
som udøver landbrugsvirksomhed, der er 
hans hovedindtægt

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at klarlægge, at subventioner vil være støtte til personer eller juridiske 
personer, som vil kunne bevare et socio-økonomisk netværk, især i visse landdistrikter, og 
beskytte miljøet via god landbrugspraksis, der udgør deres hovedindtægt.

Ændringsforslag 63
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) miljø (b) situationen i det naturlige miljø,

Or. pl

Begrundelse

"Miljø" er alt for vagt som et krav til forvaltningen, og det bør erstattes af "situationen i det 
naturlige miljø",
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Ændringsforslag 64
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

. 2a. Kommissionen foretager i 2009 en 
detaljeret undersøgelse for at fastslå, 
hvorledes landbrugssektoren kan mindske 
drivhusgasemissionerne, således at der 
kan forelægges solide videnskabelige 
beviser som støtte for fremtidige forslag.

Or. en

Begrundelse

Landbrugssektoren gør allerede en stor indsats for at mindske dens følger for miljøet. Førend 
der kan forelægges nye forslag, er det nødvendigt at fastslå på grundlag af en solid 
videnskabelig forskning, hvorledes, hvorfor og hvor det er nødvendigt med forskrifter og mål. 

Ændringsforslag 65
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen afvikler al eksportstøtte 
inden 2013.

Or. en

Begrundelse

WTO har forpligtet sig til at afvikle al eksportstøtte inden 2013, derfor bør EU bestræbe sig 
på at nå dette mål.
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Ændringsforslag 66
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan dog under behørigt 
begrundede omstændigheder fravige første 
afsnit, hvis den træffer forholdsregler til at 
hindre en betydelig nedgang i de samlede 
permanente græsarealer.

En medlemsstat kan dog under behørigt 
begrundede omstændigheder fravige første 
afsnit, hvis den træffer forholdsregler 
baseret på principperne om miljømæssig  
kompensation til at hindre en betydelig 
nedgang i de samlede permanente 
græsarealer.

Or. pl

Begrundelse

Principperne om miljømæssig kompensation gør det muligt at udligne tab, der skyldes en 
reduktion af arealer af omfattende miljømæssig betydning. Eftersom græsningsarealer, der 
forvaltes bæredygtigt, spiller en vigtig rolle for miljøet, bør man som førsteprioritet forhindre, 
at sådanne områder permanent går tabt.

Ændringsforslag 67
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle direkte betalinger på over 
5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:

1. Alle direkte betalinger på over 
5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med 5%.

a) 2009: 7%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

Or. nl
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Begrundelse

Udviklingen af landdistrikterne er et vigtigt emne. Det er ikke nødvendigt med en yderligere 
graduering, men der er behov for at udvide anvendelsesområdet for artikel 68 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at 
omfordele dele af indkomststøtten, f.eks. til miljøvenligt landbrug. Kontrollen med udgifter er 
desuden reguleret bedre under den første søjle end under den anden søjle.

Ændringsforslag 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1«Alle direkte betalinger på over 
5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:

1. Alle direkte betalinger på over 
5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%,

b) 2010: 9%, b) 2010: 5%,

c) 2011: 11%, c) 2011: 5%,

d) 2012: 13%. d) 2012: 5%.

Or. es

Begrundelse

 En gennemgribende nedskæring i den direkte støtte til landbrugerne kunne medføre, at 
landbrugenes rentabilitet mindskes, og at mange landbrug dermed risikerer ikke at overleve.    
Det er nødvendigt, at EU i fremtiden prioriterer selvforsyning med fødevarer.
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Ændringsforslag 69
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle direkte betalinger på over 
5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:

1. Alle direkte betalinger på over 
5 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:

a) 2009: 7%, a) 2009: 5%,

b) 2010: 9%, b) 2010: 5%,

c) 2011: 11%, c) 2011: 5%,

d) 2012: 13%. d) 2012: 5%.

Or. es

Begrundelse

a) Dette ændringsforslag medtager bestemmelserne i Parlamentets beslutning af 12. marts 
2008, som vedtoges med et stort flertal.

b) Dette ændringsforslag medtager bestemmelserne i Parlamentets beslutning af 12. marts 
2008, som vedtoges med et stort flertal.

c) Dette ændringsforslag medtager bestemmelserne i Parlamentets beslutning af 12. marts 
2008, som vedtoges med et stort flertal.

d) Dette ændringsforslag medtager bestemmelserne i Parlamentets beslutning af 12. marts 
2008, som vedtoges med et stort flertal.

Ændringsforslag 70
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nedsættelser, der er nævnt i stk. 1, udgår
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øges for:
(a) beløb på mellem 100 000 EUR og 
199 999 EUR med 3 procentpoint
(b) beløb på mellem 200 000 EUR og 299 
999 EUR med 6 procentpoint
(c) beløb på mellem 300 000 EUR og 
derover med 9 procentpoint.

Or. en

Begrundelse

Arealbaserede betalinger bør være en belønning for landbrugere for en god miljømæssig 
forvaltning af hver hektar af det forvaltede areal. En progressiv graduering vil medføre øget 
bureaukrati, og store landbrug vil blive  opdelt i mindre landbrug, hvilket medfører yderligere 
administrative og finansielle byrder, uden at den samlede støtte mindskes. 

Ændringsforslag 71
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nedsættelser, der er nævnt i stk. 1, øges 
for:

De nedsættelser, der er nævnt i stk. 1, øges 
for:

a) beløb på mellem 100 000 EUR og 
199 999 EUR med 3 procentpoint

(a) beløb på mellem 100 000 EUR og 
199 999 EUR med 2 procentpoint

b) beløb på mellem 200 000 EUR og 
299 999 EUR med 6 procentpoint

b) beløb på mellem 200 000 EUR og 
299 999 EUR med 3 procentpoint

c) beløb på mellem 300 000 EUR og 
derover med 9 procentpoint.

c) beløb på mellem 300 000 EUR og 
derover med 4 procentpoint.

Or. es

Begrundelse

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
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procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Ændringsforslag 72
Johannes Blokland

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nedsættelser, der er nævnt i stk. 1, 
øges for:

2. Den nedsættelse, der er nævnt i stk. 1, 
øges for:

Or. nl

Begrundelse

Udviklingen af landdistrikterne er et vigtigt emne. Det er ikke nødvendigt med en yderligere 
graduering, men der er behov for at udvide anvendelsesområdet for artikel 68 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1782/2003. Denne bestemmelse giver medlemsstaterne mulighed for at 
omfordele dele af indkomststøtten, f.eks. til miljøvenligt landbrug. Kontrollen med udgifter er 
desuden reguleret bedre under den første søjle end under den anden søjle.

Ændringsforslag 73
Roberto Musacchio

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Alle de nedsættelser, der er nævnt i  
stk. 1 og 2, anvendes under den anden 
søjle kun til miljømæssige formål, 
hovedsageligt til beskyttelse af jorden og 
bevarelse af vandressourcerne.
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Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at understrege, at beløbene til tidligere direkte støtte i henhold til den 
gennemsnitlige nedsættelse som nævnt i stk. 1 og 2 bør anvendes til miljømæssige formål. 

Ændringsforslag 74
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beløb, der svarer til nedsættelsen på 
5 procentpoint, fordeles mellem de 
pågældende medlemsstater efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, på 
grundlag af følgende kriterier:

udgår

a) landbrugsareal

b) landbrugsbeskæftigelse

c) bruttonationalprodukt (BNP) pr. 
indbygger i købekraft.

En medlemsstat skal dog have mindst 
80 % af de samlede beløb, som er 
fremkommet ved gradueringen i denne 
medlemsstat. 3.

Or. en

Begrundelse

Arealbaserede betalinger bør være en belønning for landbrugere for en god miljømæssig 
forvaltning af hver hektar af det forvaltede areal. En progressiv graduering vil medføre øget 
bureaukrati, og store landbrug vil blive  opdelt i mindre landbrug, hvilket medfører yderligere 
administrative og finansielle byrder, uden at den samlede støtte mindskes.
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Ændringsforslag 75
Esther Herranz García og Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i to år, overføres til den nationale 
reserve undtagen i tilfælde af force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, jf. 
artikel 36, stk. 1.

Betalingsrettigheder, der ikke er blevet 
aktiveret i to år, overføres til den nationale 
reserve undtagen i tilfælde af force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, jf. 
artikel 36, stk. 1. Disse midler anvendes 
fortrinsvis til fremme af unges adgang til 
landbrugsvirksomhed med henblik på at 
sikre overdragelsen mellem generationer.

Or. es

Begrundelse

Inden for den fælles landbrugspolitik er der på indeværende tidspunkt mangel på ressourcer 
til fremme af overdragelsen mellem generationer, hvilket er nødvendigt for at sikre kontinuitet 
i landbruget.

Ændringsforslag 76
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2009 beslutte fra 2010 at anvende 
op til 10 % af deres nationale lofter, jf. 
artikel 41, til at yde støtte til landbrugerne:

1. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2009 beslutte fra 2010 at anvende 
op til 20% af deres nationale lofter, jf. 
artikel 41, til at yde støtte til landbrugerne:

Or. es
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Ændringsforslag 77
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) i form af bidrag til 
afgrødeforsikringspræmier, jf. artikel 69

d) i form af bidrag til 
landbrugsforsikringspræmier, jf. artikel 
69

Or. es

Ændringsforslag 78
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) gensidige fonde i forbindelse med dyre-
og plantesygdomme, jf. artikel 70.

e) gensidige fonde, jf. artikel 70.

Or. es

Ændringsforslag 79
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 69 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgrødeforsikring Landbrugsforsikring

Or. es
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Ændringsforslag 80
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af 
afgrøder mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til landbrugsforsikring 
mod finansielle tab som følge af ugunstige 
vejrforhold eller dyre- eller 
plantesygdomme.

I denne artikel forstås ved "ugunstige 
vejrforhold" vejrforhold, som kan 
sidestilles med en naturkatastrofe, såsom 
frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

I denne artikel forstås ved:

"ugunstige vejrforhold" vejrforhold, som 
kan sidestilles med en naturkatastrofe, 
såsom frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes;.
- "finansielle tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, som 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til det pågældende marked, 
eller omfattende produktionstab. Der er 
ikke tale om omkostninger,  som der 
kunne betales kompensation for  i 
henhold til andre 
fællesskabsbestemmelser eller 
omkostninger, der opstår ved anvendelsen 
af andre sundheds- , veterinær-  eller 
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plantesundhedsforanstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 81
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. . Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 60% af 
forsikringspræmien. Medlemsstaterne kan 
beslutte at forhøje det finansielle bidrag 
til 70 % under hensyntagen til 
vejrforholdene eller forholdene i den 
pågældende sektor.

2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 80% eller 50% af 
forsikringspræmien i henhold til de 
kriterier, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 
i Kommissionens forordning (EF) nr.  
1857/2007.

Or. es

Ændringsforslag 82
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis 
de ugunstige vejrforhold er blevet officielt 
anerkendt af myndighederne i den 
pågældende medlemsstat.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 83
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde sørge 
for, at der ydes finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab ved 
udbrud af dyre- eller plantesygdomme.

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde sørge 
for, at der ydes finansiel kompensation til 
landbrugere for økonomiske tab ved 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold
eller dyre- eller plantesygdomme.

Or. es

Ændringsforslag 84
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
national ret, og som giver de tilsluttede 
landbrugere mulighed for at forsikre sig 
selv, og som giver mulighed for at yde 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab forårsaget 
af udbrud af en dyre- eller plantesygdom;

a) "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
national ret, og som giver de tilsluttede 
landbrugere mulighed for at forsikre sig 
selv, og som giver mulighed for at yde 
kompensation til de tilsluttede landbrugere, 
der rammes af økonomiske tab på deres 
landbrug som følge af naturkatastrofer, 
ugunstige vejrforhold eller dyre- og 
plantesygdomme;

Or. es
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Ændringsforslag 85
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2aa. "ugunstige vejrforhold"  vejrforhold, 
som kan sidestilles med en 
naturkatastrofe, såsom frost, hagl, is, regn 
eller tørke, der tilintetgør mere end 30 % 
af en given landbrugers gennemsnitlige 
årlige produktion i den foregående 
treårsperiode eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes..     

Or. es

Ændringsforslag 86
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De finansielle bidrag må ikke overstige 
60 % af de omkostninger, der er nævnt i 
stk. 4. Medlemsstaterne kan beslutte at 
forhøje deres finansielle bidrag til 70 % 
under hensyntagen til forholdene i den 
pågældende sektor. De omkostninger, der 
ikke dækkes af de finansielle bidrag, skal 
afholdes af de tilsluttede landbrugere.

5. De finansielle bidrag må ikke overstige 
80% af de omkostninger, der er nævnt i 
stk. 4. De omkostninger, der ikke dækkes 
af de finansielle bidrag, skal afholdes af de 
tilsluttede landbrugere.

Or. es
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Ændringsforslag 87
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og kontrol af 
reglerne.

7. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og kontrol af 
reglerne. Inden medlemsstaterne går over 
til anvendelsen heraf, informerer de  
Forvaltningskomitéen om den fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
med henblik på en samordning af 
foranstaltninger på fællesskabsniveau.                   

Or. es
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