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Ændringsforslag 7
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at undgå, at landbrugsarealer bliver 
opgivet og sikre, at de bevares i god 
landbrugs- og miljømæssig stand, blev der 
ved forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsat 
EF-rammebestemmelser, i henhold til 
hvilke medlemsstaterne vedtager normer 
under hensyn til de pågældende områders 
særlige karakteristika, herunder jordbunds-
og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer (arealanvendelse, 
vekseldrift og landbrugspraksis) og 
landbrugsstrukturer. Afskaffelsen af 
obligatorisk jordudtagning inden for 
enkeltbetalingsordningen kan i nogle 
tilfælde have skadelige virkninger for 
miljøet, især for visse landskabstræk. 
Derfor bør de gældende EF-bestemmelser 
udbygges for i fornødent omfang at 
beskytte bestemte landskabstræk.

(3) For at undgå, at landbrugsarealer bliver 
opgivet og sikre, at de bevares i god 
landbrugs- og miljømæssig stand, blev der 
ved forordning (EF) nr. 1782/2003 fastsat 
EF-rammebestemmelser, i henhold til 
hvilke medlemsstaterne vedtager normer 
under hensyn til de pågældende områders 
særlige karakteristika, herunder jordbunds-
og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer (arealanvendelse, 
vekseldrift og landbrugspraksis) og 
landbrugsstrukturer. Afskaffelsen af 
obligatorisk jordudtagning inden for 
enkeltbetalingsordningen kan i nogle 
tilfælde have skadelige virkninger for 
miljøet, især for visse landskabstræk. 
Derfor bør de gældende EF-bestemmelser 
udbygges for i fornødent omfang at 
beskytte bestemte landskabstræk. Under 
hensyntagen til behovet for højest mulige 
standarder for sikringen af vandkvaliteten 
i henhold til EU-lovgivningen bør der 
ikke indføres yderligere begrænsninger, 
der kan forhindre den hensigtsmæssige 
udvikling af landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 8
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En landbruger, der modtager direkte 1. En landbruger, der modtager direkte 
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betalinger, skal overholde de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der 
er omhandlet i bilag II, og betingelserne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. 
artikel 6.

betalinger, skal overholde de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der 
er omhandlet i bilag II, og betingelserne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. 
artikel 6. Fravigelse af dette stykke skal 
overvejes, hvis der opstår varige 
problemer på grund af naturfænomener 
såsom oversvømmelser og jordskred.

Or. en

Ændringsforslag 9
Marian Harkin

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 
20 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes i 2010 og 
2012 med følgende procentdele:

a) 2009: 7 %, a) 2010: 6 %
b) 2010: 9 %, b) 2012: 7 %.

c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

Or. en

Ændringsforslag 10
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

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 
10 000 EUR, der i et givet kalenderår skal 
ydes til en landbruger, nedsættes for hvert 
år indtil 2012 med følgende procentdele:
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a) 2009: 7 %, a) 2009: 6 %,
b) 2010: 9 %, b) 2010: 7 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 8 %,
d) 2012: 13 %. d) 2012: 9 %.

Or. en

Ændringsforslag 11
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

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:

2. De beløb, der skyldes nedsættelserne i 
artikel 7, stk. 1, fordeles mellem de 
pågældende medlemsstater efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, på 
grundlag af følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

With regard to the compulsory modulation (and to the respective increase of the rate of 
compulsory modulation as referred to in Article 7(1) of the Commission’s proposal), the 
currently binding cohesion criteria used for the distribution of 20% of the amounts which 
modulation generated shall be continuingly applied as they very much contribute to the 
proper achievement of the fundamental principles of the Common Agricultural Policy.

Ændringsforslag 12
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne prioriterer 
landbrugere, der modtager over 15 000 
EUR i direkte betalinger om året, højest.

2. Denne rådgivning er gratis for alle 
landbrugere, der modtager mindre end 
15 000 EUR fra enkeltbetalingsordningen.
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Or. en

Begrundelse

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Ændringsforslag 13
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2010 en rapport om anvendelsen 
af bedriftsrådgivningsordningen, om 
nødvendigt ledsaget af passende forslag 
med henblik på at gøre den obligatorisk.

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2010 en rapport om anvendelsen 
af bedriftsrådgivningsordningen, om 
nødvendigt ledsaget af passende forslag 
med henblik på at gøre den obligatorisk. 
Landbrugere, der modtager mindre end 
15 000 EUR fra 
enkeltbetalingsordningen, skal ikke 
pålægges at afholde omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Avoidance of erosion of single farm payment and of its contribution to regional economies.

Ændringsforslag 14
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af uagtsomhed kan 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen misligholdelse 15 %.

2. I tilfælde af uagtsomhed kan 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen misligholdelse 15 %.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende 
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nogen nedsættelse, hvis misligholdelsen 
betragtes som værende af mindre alvorlig, 
omfattende og varig karakter. 
Misligholdelser, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog 
ikke betragtes som mindre betydelige.

nogen nedsættelse, hvis misligholdelsen 
betragtes som værende af mindre alvorlig, 
omfattende og varig karakter. 
Misligholdelser, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog 
ikke betragtes som mindre betydelige.
Undtagelser overvejes, når problemerne 
skyldes usædvanlige klimaforhold.

Medmindre landbrugeren umiddelbart 
træffer afhjælpende foranstaltninger, der 
bringer den konstaterede misligholdelse til 
ophør, træffer myndighederne de
nødvendige foranstaltninger, der eventuelt 
kan begrænses til administrativ kontrol, for 
at sikre sig, at landbrugeren afhjælper den 
pågældende misligholdelse. Landbrugeren 
underrettes, hvis der konstateres en mindre 
misligholdelse, og om, hvilke afhjælpende 
foranstaltninger der skal træffes.

Medmindre landbrugeren umiddelbart 
træffer afhjælpende foranstaltninger, der 
bringer den konstaterede misligholdelse til 
ophør, træffer myndighederne de 
nødvendige foranstaltninger, der eventuelt 
kan begrænses til administrativ kontrol, for 
at sikre sig, at landbrugeren afhjælper den 
pågældende misligholdelse. Landbrugeren 
underrettes, hvis der konstateres en mindre 
misligholdelse, og om, hvilke afhjælpende 
foranstaltninger der skal træffes. 

Or. en

Begrundelse

This is needed to cover situations such as persistent flooding.

Ændringsforslag 15
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne definerer regionerne 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx deres institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale.

2. Medlemsstaterne definerer regionerne 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx deres institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale.

Medlemsstater med under tre millioner 
støtteberettigede hektar kan betragtes som 
én enkelt region.

Medlemsstater med under tre millioner 
støtteberettigede hektar kan betragtes som 
én enkelt region. Kommissionen indfører 
en klageordning for de berørte parter, der 
ønsker at anfægte definitionen af 
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regioner.

Or. en

Begrundelse

To ensure that no existing or new discrimination in sustained at regional level.

Ændringsforslag 16
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne definerer regionerne 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx deres institutionelle eller 
administrative struktur og/eller det 
regionale landbrugspotentiale.

2. Medlemsstaterne definerer regionerne 
efter objektive og ikkediskriminerende 
kriterier, som fx deres institutionelle eller 
administrative struktur, det regionale 
landbrugspotentiale og/eller de strukturelle 
ulemper, der måtte være til stede i 
ugunstigt stillede regioner.

Medlemsstater med under tre millioner 
støtteberettigede hektar kan betragtes som 
én enkelt region.

Medlemsstater med under tre millioner 
støtteberettigede hektar kan betragtes som 
én enkelt region.

Or. en

Ændringsforslag 17
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde op til 
50 % af den del af de nationale lofter, jf. 
artikel 41, der svarer til de betalinger for 
får og geder, som er nævnt i bilag VI til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
foretager en årlig supplerende betaling til 
landbrugerne.

Medlemsstaterne kan tilbageholde op til 
50 % af den del af de nationale lofter, jf. 
artikel 41, der svarer til de betalinger for 
får og geder, som er nævnt i bilag VI til 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
foretager en årlig supplerende betaling til 
landbrugerne. Medlemsstaterne eller deres 
kompetente decentraliserede regionale 
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myndigheder prioriterer ugunstigt stillede 
regioner og særlige racer, hvad angår 
disse betalinger.

Or. en

Ændringsforslag 18
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nye medlemsstater fastlægger 
regionerne efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier.

2. De nye medlemsstater fastlægger 
regionerne efter objektive og 
ikkediskriminerende kriterier. 
Kommissionen indfører en klageordning 
for de berørte parter, der ønsker at 
anfægte definitionen af regioner. 

Or. en

Begrundelse

To ensure that no new discrimination is permitted at Regional level.

Ændringsforslag 19
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 68 - stk. 1 - litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer, for at undgå, at 
jorden bliver opgivet, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder

c) i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer, for at undgå, at 
jorden bliver opgivet, og/eller for at 
kompensere for særlige ulemper for 
landbrugerne i disse områder og for at øge 
potentialet for landbrugsvirksomhed i 
ugunstigt stillede regioner med alvorlige 
og varige strukturelle ulemper
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Or. en

Ændringsforslag 20
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Moderfårspræmien og gedepræmien 
ydes i form af en årlig betaling pr. 
støtteberettiget dyr, pr. kalenderår og 
landbruger inden for individuelle lofter. 
Medlemsstaten fastsætter mindsteantallet 
af dyr, som der kan ansøges om præmie 
for. Dette antal må ikke være under ti eller 
over 50.

3. Moderfårspræmien og gedepræmien 
ydes i form af en årlig betaling pr. 
støtteberettiget dyr, pr. kalenderår og 
landbruger inden for individuelle lofter. 
Medlemsstaten eller dens kompetente 
decentraliserede regionale myndighed 
fastsætter mindsteantallet af dyr, som der 
kan ansøges om præmie for. Dette antal må 
ikke være under ti eller over 50.

Or. en

Ændringsforslag 21
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der udbetales en tillægspræmie til 
landbrugere i områder, hvor fåre- eller 
gedehold er en traditionel aktivitet eller
bidrager væsentligt til økonomien i 
landdistrikterne. Medlemsstaterne 
fastlægger disse områder. Under alle 
omstændigheder ydes tillægspræmien kun 
til landbrugere, hvis bedrift for mindst 
50 % af det udnyttede landbrugsareals 
vedkommende er beliggende i ugunstigt 
stillede områder som fastlagt i forordning 
(EF) nr. 1257/1999.

1. Der udbetales en tillægspræmie til 
landbrugere i områder, hvor fåre- eller 
gedehold er en traditionel aktivitet,
bidrager væsentligt til økonomien i 
landdistrikterne eller foregår i en fattig 
region. Medlemsstaterne eller deres 
kompetente decentraliserede regionale 
myndigheder fastlægger disse områder 
Under alle omstændigheder ydes 
tillægspræmien kun til landbrugere, hvis 
bedrift for mindst 50 % af det udnyttede 
landbrugsareals vedkommende er 
beliggende i ugunstigt stillede områder 
som fastlagt i forordning (EF) nr. 
1257/1999.
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Or. en

Ændringsforslag 22
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 95 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan inden for 
rammerne af deres nationale reserver 
tildele landbrugerne præmierettigheder. 
Ved tildelingen har navnlig nytilkomne 
landbrugere, yngre og andre prioriterede 
landbrugere forrang.

3. Medlemsstaterne kan inden for 
rammerne af deres nationale reserver 
tildele landbrugerne præmierettigheder. 
Ved tildelingen har navnlig nytilkomne 
landbrugere, landbrugere i ugunstigt 
stillede områder, yngre og andre 
prioriterede landbrugere forrang.

Or. en

Ændringsforslag 23
Jill Evans

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne anvender deres 
nationale reserve til inden for rammerne af 
denne reserve navnlig at tildele 
præmierettigheder til nytilkomne 
landbrugere, yngre landbrugere og andre 
landbrugere med forrang.

3. Medlemsstaterne anvender deres 
nationale reserve til inden for rammerne af 
denne reserve navnlig at tildele 
præmierettigheder til nytilkommende 
landbrugere, yngre landbrugere, 
landbrugere i ugunstigt stillede områder
og andre landbrugere med forrang.

Or. en
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Ændringsforslag 24
Wojciech Roszkowski, Czesław Siekierski, Mieczysław Janowski

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 4 – afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Landbrugere, der modtager støtte i henhold 
til den generelle arealbetalingsordning, skal 
overholde de lovgivningsmæssige 
forvaltningskrav i bilag II efter følgende 
tidsplan:

Landbrugere, der modtager støtte i henhold 
til den generelle arealbetalingsordning, skal 
overholde de lovgivningsmæssige 
forvaltningskrav i bilag II efter følgende 
tidsplan:

a) kravene i punkt A i bilag II anvendes fra 
1. januar 2009

a) kravene i punkt A i bilag II anvendes fra 
1. januar 2009

b) kravene i punkt B og C i bilag II 
anvendes fra 1. januar 2011.

b) kravene i punkt B i bilag II anvendes fra 
1. januar 2011

ba) kravene i punkt C i bilag II anvendes 
fra 1. januar 2013.

Bulgarien og Rumænien kan dog frit 
vælge, om de vil anvende artikel 4, 5, 25, 
26 og 27 indtil 31. december 2011, for så 
vidt som disse bestemmelser vedrører 
lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Fra 
1. januar 2012 skal landbrugere, der 
modtager betalinger i henhold til den 
generelle arealbetalingsordning i disse 
medlemsstater, overholde de 
lovgivningsmæssige forvaltningskrav i 
bilag II efter følgende tidsplan:

Bulgarien og Rumænien kan dog frit 
vælge, om de vil anvende artikel 4, 5, 25, 
26 og 27 indtil 31. december 2011, for så 
vidt som disse bestemmelser vedrører 
lovgivningsmæssige forvaltningskrav. Fra 
1. januar 2012 skal landbrugere, der 
modtager betalinger i henhold til den 
generelle arealbetalingsordning i disse 
medlemsstater, overholde de 
lovgivningsmæssige forvaltningskrav i 
bilag II efter følgende tidsplan:

a) kravene i punkt A i bilag II anvendes fra 
1. januar 2012

a) kravene i punkt A i bilag II anvendes fra 
1. januar 2012

b) kravene i punkt B og C i bilag II 
anvendes fra 1. januar 2014.

b) kravene i punkt B i bilag II anvendes fra 
1. januar 2014

ba) kravene i punkt C i bilag II anvendes 
fra 1. januar 2016.

Or. en

Begrundelse

This amendment takes over the provision included in Parliament's resolution of 11 December 
2007, which was adopted by a very wide majority.
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