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KORT BEGRUNDELSE

Den europæiske landbrugssektor står over for store udfordringer, såsom klimaændringer og 
knaphed på vand, og denne situation vil vare ved fremover. Det er meget vigtigt, at den fælles 
landbrugspolitik tilpasses disse udfordringer. Europæisk landbrug forbruger til stadighed store 
mængder vand, pesticider, kunstgødning og energi, og vil opretholde dette forbrug, hvis der 
ikke tages de rette forholdsregler. 

Det er vanskeligt at forklare den europæiske offentlighed, at EU yder direkte støtte til store, 
intensive landbrugsbedrifter på grundlag af historisk udbytte eller jordejerskab, uden at 
anmode landbrugerne om at mindske deres udslip af drivhusgasser og deres forbrug af vand, 
pesticider, kunstgødning og energi.

Betaling for almennyttige bidrag   

Kommissionen fremlagde i november sidste år sin meddelelse om sundhedstjekket af den 
fælles landbrugspolitik. Ifølge Kommissionen stod landbrugspolitikken over for 
gennemgribende reformer. Direkte betalinger ville blive drastisk beskåret til fordel for en 
styrkelse af ydelserne til miljø og beskæftigelse. Desværre indeholdt Kommissionens 
lovforslag, som blev fremlagt i maj i år, kun marginale nedskæringer. 

Landbrugere bør ikke betales på grundlag af historisk udbytte eller jordejerskab, men for de 
almennyttige bidrag de yder, såsom forøgelse af biodiversiteten og forbedret vandforvaltning, 
og for landvindinger på områderne miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, hvor resultaterne 
rækker ud over de juridiske forpligtelser. Ordføreren foreslår derfor at udfase alle de 
nuværende direkte betalinger pr. 2020. Budgettet for den fælles landbrugspolitik bør baseres 
på et princip om at "bruge offentlige midler til almennyttige formål". 

Krydsoverensstemmelseskravene

Enhver type offentlig støtte til landbrug skal være betinget af, at lovgivningen på områderne 
miljø, natur og dyrevelfærd respekteres. Dette styres ved hjælp af 
krydsoverensstemmelseskravene. Ordføreren foreslår en styrkelse af disse krav samt tilføjelse 
af yderligere bestemmelser om vandforbrug og udledning af drivhusgasser til 
krydsoverensstemmelseskravene. 

Erfaringen viser, at det er nødvendigt at styrke kontrollen og forhøje bøderne for manglende 
overholdelse af kravene. Ordføreren foreslår at sikre effektiviteten af kontrollen ved at indføre 
et minimumsantal for kontrolbesøg. De kompetente kontrolinstanser i medlemsstaterne bør 
årligt gennemføre kontrolbesøg af mindst 5 % af alle landbrug.    

Afskaffelse af den obligatoriske jordudtagning

Kommissionen foreslår at afskaffe den obligatoriske jordudtagning. Dette vil medføre et 
yderligere tab af biodiversitet, især af fugleliv, og andre vigtige miljømæssige fordele. EU's 
mål er at bremse tabet af biodiversitet inden 2010. 

Det mål vil ikke kunne nås uden landbrugssektorens medvirken.  
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Der foreligger videnskabeligt bevis for, at jordudtagning medfører betydelige fordele for 
miljøet, blandt andet ved at skabe levesteder for dyreliv og afbøde de virkninger, som intensiv 
dyrkning har for jord og vand. Disse fordele vil gå tabt, hvis jourdudtagningen afskaffes. 
Dette tab bør opvejes gennem foranstaltninger i krydsoverensstemmelsen og politikken for 
udvikling af landdistrikter. 

Endvidere bør der i markskel anlægges bræmmer med naturlig, blomsterbærende vegetation 
og ekstensivt dyrkede afgrøder uden brug af pesticider eller kunstgødning. Denne 
forholdsregel er ikke blot velegnet til at øge biodiversiteten, men bidrager også til en renere 
jordbund og især til renere grund- og overfladevand.    

Klimaændringer

Landbrugssektoren står for en voldsom udledning af drivhusgasser. Der bør ydes særlig støtte 
til forholdsregler, der tager sigte på nedbringe energiforbruget i fødekæden, og til 
forholdsregler, der tager sigte på at mindske mængden af landbrugsaffald samt genbruge dette 
affald. 

Der bør specielt være fokus på intensivt husdyrbrug, der står for ca. 18 % af CO2-udslippet på 
verdensplan. Under alle omstændigheder bør de fælles landbrugsstøttemidler ikke bruges til at 
fremme kødforbruget, hvilket i øjeblikket er tilfældet. Hvad og hvor meget, man forbruger, er 
et frit, individuelt valg, men offentlige midler bør ikke bruges til at fremme forbruget af 
produkter, der har en negativ indvirkning på klimaændringerne, vandknapheden og 
hungersnøden i verden.  

For at nedbringe udledningen af drivhusgasser i hele landbrugssektoren, må Kommissionen i 
2009 fremlægge forslag til bindende lovgivning, der har til formål at nedbringe sektorens 
udledning af drivhusgasser med mindst 30 % pr. 2020 og mindst 80 % pr. 2050. 

Dyrevelfærd

Dyrevelfærden i landbrugssektoren bør i vidt omfang forbedres. Kommissionen bør i 2009 
fremlægge forslag til bindende lovgivning, der har til formål at forbedre dyrevelfærden i EU. 
Disse forslag bør omfatte en udfasning af massedyrehold.

I 2007 vedtog et flertal i Parlamentet at afskaffe al støtte til opdrættere af tyre til tyrefægtning. 
Kommissionen og Rådet sad desværre Parlamentets utvetydige opfordring overhørig. 
Tyrefægtning er en form for dyremishandling og bør ikke støttes af EU. Ordføreren gentager 
derfor Parlamentets opfordring og foreslår at afskaffe støtten til opdrættere af tyre til 
tyrefægtning.

Eksporttilskud

Eksporttilskud er fortsat en hindring for retfærdig handel i landbrugssektoren. Disse tilskud er 
ofte til skade for de lokale markeder i udviklingslandene. Kommissionen bør derfor afvikle 
alle eksporttilskud pr. 2009.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

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 total afkobling, 
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

Begrundelse

Der er behov for at flytte betydelige økonomiske midler fra den første til den anden søjle for 
at kunne imødekomme ambitionerne på miljøområdet, herunder de nye udfordringer.
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Ændringsforslag 2

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 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. Derfor bør 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde tilpasses.

(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 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller også snarere 
vedrører de nationale myndigheder end 
landbrugerne. Samtidig kræver 
vandknaphed og klimaændringer, at der 
opstilles nye krav til 
krydsoverensstemmelse. Derfor bør 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde tilpasses. Endvidere 
viser erfaringen, at der er behov for at 
styrke kontroltilsynet og hæve bøderne.

Or. en

Begrundelse

Krydsoverensstemmelseskravene bør udvides til at omfatte krav inden for vandforvaltning og 
klimaændringer. For at sikre overholdelse af kravene må kontrollen styrkes og bøderne gøres 
større.
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Ændringsforslag 3

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 vil medføre 
yderligere tab af biodiversitet, især af 
fugleliv, og af andre vigtige fordele for 
miljøet. Det er derfor nødvendigt at 
tilvejebringe en passende erstatning med 
henblik på at beskytte og forøge 
biodiversiteten, herunder også ved 
bevarelse og genskabelse af bestemte 
landskabstræk. Dette bør gennemføres via 
en styrkelse af de eksisterende 
fællesskabsregler, men også ved 
indførelsen af nye erstatningstiltag.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger videnskabeligt bevis for, at jordudtagning medfører betydelige fordele for 
miljøet, blandt andet ved at skabe levesteder for dyreliv og afbøde de følger, som intensiv 
dyrkning har for jord og vand. Disse fordele vil gå tabt, hvis jourdudtagningen afskaffes. 
Dette tab bør opvejes gennem foranstaltninger i krydsoverensstemmelsen og politikken for 
udvikling af landdistrikter.
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Ændringsforslag 4

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, 
herunder at nedbringe det store, årlige 
vandspild.

Or. en

Begrundelse

Det årlige vandspild inden for landbruget må nedbringes for at kunne løse problemerne 
vedrørende vandknaphed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Da permanente græsarealer har en 
positiv miljøvirkning, bør der fastsættes 
foranstaltninger for at fremme bevarelsen 
af de eksisterende permanente græsarealer 
og undgå en massiv omlægning til 
agerjord.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 6

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, forudsat at 
betalingerne udelukkende udbetales til 
bæredygtige landbrugpraksisser.  
Procentsatserne for gradueringen bør 
forhøjes med henblik på at udfase alle 
nuværende direkte betalinger pr. 2020. 

Or. en

Begrundelse

Landbrugere bør belønnes for de almennyttige bidrag, de yder, såsom at forøge 
biodiversiteten og opsamle vand, og bør ikke automatisk få tilskud. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Landbruget i fjernområderne er udsat 
for yderligere problemer på grund af deres 
særlige geografiske beliggenhed og status 
som øsamfund, lille areal og vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold. For at 
afhjælpe de vanskelige forhold bør kravet 
om at anvende graduering over for 
landbrugere i fjernområderne fraviges.

(9) Landbruget i fjernområderne er udsat 
for yderligere problemer på grund af deres 
særlige geografiske beliggenhed og status 
som øsamfund, lille areal og vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold. For at 
afhjælpe de vanskelige forhold og 
begrænsninger, bør kravet om at anvende 
graduering over for landbrugere i 
fjernområder og ugunstigt stillede 
områder fraviges, for så vidt angår 
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bæredygtige landbrugspraksisser.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes tilskud til landbrugspraksisser, der ikke er bæredygtige.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Alle nuværende direkte betalinger 
bør være udfaset pr. 2020. Efter dette 
tidspunkt bør landbrugere kun modtage 
tilskud for de almennyttige bidrag, de 
yder, såsom forøgelse af biodiversiteten og 
forbedret vandforvaltning, og for 
landvindinger på områderne miljø, 
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, hvor 
resultaterne rækker ud over de juridiske 
forpligtelser. Disse tilskud bør sammen 
med rimelige priser på 
landbrugsprodukter kunne sikre 
landbrugere en rimelig levestandard.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun ydes målrettet støtte til landbrugere.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der oprettet en enkeltbetalingsordning, 
der samlede de forskellige eksisterende 

(24) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der oprettet en enkeltbetalingsordning, 
der samlede de forskellige eksisterende 
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støttemekanismer i en enkelt ordning med 
afkoblede direkte betalinger. Erfaringen 
med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens elementer kan forenkles til fordel for 
landbrugerne og myndighederne. Da 
enkeltbetalingsordningen i mellemtiden er 
blevet gennemført af alle de 
medlemsstater, der skulle gøre det, er en 
række bestemmelser, der havde med den 
oprindelige gennemførelse at gøre, desuden 
blevet forældede og bør derfor tilpasses. I 
den sammenhæng er der i nogle tilfælde 
blevet opdaget en omfattende 
underudnyttelse af betalingsrettigheder. 
For at undgå dette bør den oprindeligt 
fastsatte frist for at overføre uudnyttede 
betalingsrettigheder til den nationale 
reserve afkortes til to år i betragtning af, at 
landbrugerne allerede er fortrolige med, 
hvordan enkeltbetalingsordningen 
fungerer.

støttemekanismer i en enkelt ordning med 
afkoblede direkte betalinger. Erfaringen 
med anvendelsen af 
enkeltbetalingsordningen viser, at nogle af 
dens elementer kan forenkles til fordel for 
landbrugerne og myndighederne. Da 
enkeltbetalingsordningen i mellemtiden er 
blevet gennemført af alle de 
medlemsstater, der skulle gøre det, er en 
række bestemmelser, der havde med den 
oprindelige gennemførelse at gøre, desuden 
blevet forældede og bør derfor tilpasses. I 
den sammenhæng er der i nogle tilfælde 
blevet opdaget en omfattende 
underudnyttelse af betalingsrettigheder. 
For at undgå dette bør den oprindeligt 
fastsatte frist for at overføre uudnyttede 
betalingsrettigheder til den nationale 
reserve afkortes til et år i betragtning af, at 
landbrugerne allerede er fortrolige med, 
hvordan enkeltbetalingsordningen 
fungerer. Disse midler bør bruges til at 
styrke miljømæssigt forsvarlige 
landbrugspraksisser.

Or. en

Begrundelse

Ikke anvendte midler fra enkeltbetalingsbudgettet bør anvendes til at gøre landbrugssektoren 
mere miljøvenlig.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den obligatoriske udtagning af 
agerjord blev oprindeligt indført for at 
regulere udbuddet. Som følge af 
udviklingen på markedet for markafgrøder 
og indførelsen af afkoblet støtte er dette 
instrument blevet overflødigt og bør derfor 
afskaffes. De jordudtagningsrettigheder, 

(27) Den obligatoriske udtagning af 
agerjord blev oprindeligt indført for at 
regulere udbuddet. Som følge af 
udviklingen på markedet for markafgrøder 
og indførelsen af afkoblet støtte er dette 
instrument blevet overflødigt og bør derfor 
afskaffes. De jordudtagningsrettigheder, 
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der er fastsat i henhold til artikel 53 og 
artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, bør derfor aktiveres for arealer 
på de samme betingelser som alle andre 
rettigheder.

der er fastsat i henhold til artikel 53 og 
artikel 63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1782/2003, bør derfor aktiveres for arealer 
på de samme betingelser som alle andre 
rettigheder. Landbrugere bør via 
betalinger fra den anden søjle anspores til 
aktivt at fremme biodiversiteten gennem 
bæredygtige landbrugspraksisser.  
Dermed opvejes de skader på miljøet, som 
er konsekvensen af afskaffelsen af den 
obligatoriske jordudtagning. 

Or. en

Begrundelse

Videnskabelig forskning viser, at afskaffelsen af obligatorisk jordudtagning vil have en 
negativ indvirkning på biodiversiteten. Det er derfor afgørende at modvirke disse følger.

Ændringsforslag 11

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 

(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 
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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.

tilpasse sig de nye støttebestemmelser, bør 
den særlige handyrspræmie og 
slagtepræmien gradvis indlemmes. Alle 
betalinger til opdrættere af tyre til 
tyrefægtning bør ophøre. 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. en

Begrundelse

Tyrefægtning bør ikke støttes. Der bør lægges pres på tyreopdrættere for at få dem til at holde 
op med at sælge tyre til dette formål.

Ændringsforslag 12

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) 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, forudsat at de pågældende 
landbrugspraksisser er bæredygtige og 
dyrevenlige. 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. 21/200414 skal 
overholdes, især med henblik på at sikre 
sporing af dyr.
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Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes tilskud til landbrugspraksisser, der ikke er bæredygtige.

Ændringsforslag 13

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 
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.

(32) Medlemsstaterne bør have lov til at 
udnytte op til 30 % 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 kvaliteten og 
afsætningen af bæredygtige og sunde 
landbrugsprodukter, og således altså ikke 
omfatter fremme af kødforbruget. 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, 
at der ydes kompensation for økonomiske 
tab som følge af dyre- eller 
plantesygdomme, i den udstrækning det 
ikke er muligt at dække disse risici 
gennem privat forsikring, og kun såfremt 
alle forholdsregler er blevet taget for at 
forebygge udbrud af disse sygdomme.  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.
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Or. en

Begrundelse

Der bør ikke anvendes offentlige midler til at fremme dyrkelsen af landbrugsprodukter, der er 
usunde eller ikke er bæredygtige. Hvis private forsikringsordninger dækker skader forårsaget 
af visse dyre- eller plantesygdomme, eller hvis landbrugeren ikke har taget tilstrækkelige 
forholdsregler til at forebygge sådanne sygdomsudbrud, bør staten ikke udbetale 
skadeserstatning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der indført særlig støtte til 
energiafgrøder for at støtte udviklingen 
inden for denne sektor. Som følge af den 
seneste udvikling inden for bioenergi og 
især den stærke efterspørgsel efter 
sådanne produkter på de internationale 
markeder og indførelsen af bindende mål 
for bioenergis andel af det samlede 
brændstofforbrug i 2020 er der ikke 
længere tilstrækkeligt grundlag for at yde 
særlig støtte til energiafgrøder.

(38) Ved forordning (EF) nr. 1782/2003 
blev der indført særlig støtte til 
energiafgrøder for at støtte udviklingen 
inden for denne sektor. På grund af de 
sociale og miljømæssige problemer, der er 
forbundet med de eksisterende 
biobrændstoffer, bør der ikke ydes støtte 
specielt til energiafgrøder. Der bør i stedet 
ydes særlig støtte til forholdsregler, der 
tager sigte på nedbringe energiforbruget i 
fødekæden, og til forholdsregler med sigte 
på at mindske mængden af 
landbrugsaffald samt genbruge dette 
affald.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes støtte specielt til energiafgrøder. Det er desuden vigtigt at nedbringe 
energiforbruget i fødekæden og mængden af landbrugsaffald, samt genbruge dette affald. 
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen vil i 2009 fremlægge 
forslag til bindende lovgivning, der har til 
formål at nedbringe landbrugssektorens 
udledning af drivhusgasser med mindst 30 
% pr. 2020 og mindst 80 % pr. 2050.

Or. en

Begrundelse

Landbrugssektoren bør bidrage til opfyldelsen af EU's klimamålsætninger.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen vil i 2009 fremlægge 
forslag til bindende lovgivning, der har til 
formål at forbedre dyrevelfærden i EU. 
Disse forslag vil omfatte en udfasning af 
massedyrehold.

Or. en

Begrundelse

Dyrevelfærden trænger til at blive forbedret.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen vil afvikle al 
eksportstøtte pr. 2009.

Or. en

Begrundelse
Eksportstøtte er fortsat en hindring for retfærdig handel i landbrugssektoren. Denne støtte er 
ofte til skade for de lokale markeder i udviklingslandene.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, især arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand. Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt eller regionalt plan 
minimumskrav for god landbrugs- og 
miljømæssig stand på grundlag af de 
rammer, der er opstillet i bilag III, idet der 
tages hensyn til de pågældende områders 
særlige karakteristika, herunder jordbunds-
og klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, især arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god miljømæssig stand. 
Medlemsstaterne fastlægger på nationalt 
eller regionalt plan og efter retningslinier 
fra Kommissionen minimumskrav for god 
landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af de rammer, der er opstillet i 
bilag III, idet der tages hensyn til de 
pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer.

Or. en
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De medlemsstater, der ikke er nye 
medlemsstater, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsarealer på datoen for 
ansøgningerne om arealstøtte for 2003, 
forbliver permanente græsarealer. De nye 
medlemsstater sikrer dog, at arealer, der 
var permanente græsarealer den 1. maj 
2004, forbliver permanente græsarealer. 
Bulgarien og Rumænien sikrer dog, at 
arealer, der var permanente græsarealer 
den 1. januar 2007, forbliver permanente 
græsarealer.

2. De medlemsstater, der ikke er nye 
medlemsstater, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsarealer på datoen for 
ansøgningerne om arealstøtte for 2003, 
forbliver permanente græsarealer. De nye 
medlemsstater sikrer dog, at arealer, der 
var permanente græsarealer den 1. maj 
2004, forbliver permanente græsarealer.
Bulgarien og Rumænien sikrer dog, at 
arealer, der var permanente græsarealer 
den 1. januar 2007, forbliver permanente 
græsarealer.

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, og såfremt 
medlemsstaten kan sikre, at det ikke vil 
medføre en nedgang i dets samlede areal 
af permanente græsarealer, fravige første 
afsnit.

Første afsnit gælder ikke for permanente 
græsarealer, der skal tilplantes med skov, 
hvis skovrejsningen er forenelig med 
miljøet, og der ikke plantes juletræer eller 
hurtigtvoksende arter i kort omdrift.

Første afsnit gælder ikke for permanente 
græsarealer, der skal tilplantes med skov, 
hvis skovrejsningen er forenelig med 
miljøet, og der ikke plantes juletræer eller 
hurtigtvoksende arter i kort omdrift. I 
tilfælde, hvor permanente græsarealer 
tilplantes med skov, skal den medlemsstat, 
hvor tilplantningen foregår, træffe 
forholdsregler for at forhindre et 
betydeligt fald i dets samlede areal af 
græsarealer. 

Or. en

Begrundelse

Permanente græsarealer bør beskyttes.
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Ændringsforslag 19

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: 15%
(b) 2010: 9%, (b) 2010: 22%
(c) 2011: 11%, (c) 2011: 29%
(d) 2012: 13%. (d) 2012: 36%

Or. en

Begrundelse

Procentsatserne til graduering bør have til formål at udfase de direkte betalinger pr. 2020, 
idet direkte betalinger ikke garanterer almennyttigheden af landbrugerens drift.  

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. 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 6 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 11 procentpoint

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

c) beløb på mellem 300 000 EUR og 
derover med 16 procentpoint.

Or. en
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Begrundelse

Procentsatserne til graduering bør have til formål at udfase de direkte betalinger pr. 2020, 
idet direkte betalinger ikke garanterer almennyttigheden af landbrugerens drift.  

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – 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 svarer til nedsættelsen på 
13 procentpoint, fordeles mellem de 
pågældende medlemsstater efter 
proceduren i artikel 128, stk. 2, på 
grundlag af følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med de højere procentsatser til graduering, som er fastsat i
artikel 7. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter en ordning for 
rådgivning af landbrugerne om areal- og 
bedriftsforvaltning (i det følgende benævnt 
"bedriftsrådgivningsordning"), der 
iværksættes af en eller flere udpegede 
myndigheder eller af private organer.

1. Medlemsstaterne opretter en ordning for 
rådgivning af landbrugere og biologer om 
areal-, natur-, landskabs- og
bedriftsforvaltning (i det følgende benævnt 
"bedriftsrådgivningsordning"), der 
iværksættes af en eller flere udpegede 
myndigheder eller af private organer.

Or. en

Begrundelse

Forøgelse af produktionen bør ikke være det eneste, ledende princip. Den miljømæssige værdi 
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af jordarealer bør også tages i betragtning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rådgivningsarbejdet skal mindst omfatte 
de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og betingelserne for god landbrugs- og
miljømæssig stand omhandlet i kapitel 1.

2. Rådgivningsarbejdet skal mindst omfatte 
de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og betingelserne for god miljømæssig stand 
omhandlet i kapitel 1.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være påkrævet at holde et areal i god landbrugsmæssig stand, især ikke hvis 
arealet bruges til andre formål end produktion. At reducere den landbrugsmæssige værdi vil 
ofte bidrage til at forstærke de miljømæssige fordele af et område. Subsidiaritet er vigtigt, 
men det er også vigtigt at sikre en konsekvent anvendelse af kravene. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om landbrugeren 
overholder forpligtelserne omhandlet i 
kapitel 1.

1. Medlemsstaterne foretager kontrolbesøg 
på mindst 5 % af alle de landbrug, der 
modtager direkte betalinger, for at 
efterprøve, om landbrugeren overholder 
forpligtelserne omhandlet i kapitel 1.

Or. en

Begrundelse

Der skal foretages et minimum af kontrol, således at landbrugerne føler sig tilskyndede til at 
respektere krydsoverensstemmelseskravene.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan uanset stk. 1 og i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesbestemmelserne i artikel 
26, stk. 1, beslutte at undlade at foretage 
en nedsættelse eller udelukkelse, hvis 
nedsættelsen eller udelukkelsen højst er 
på 100 EUR pr. landbruger pr. kalenderår 
og inkluderer nedsættelse af eller 
udelukkelse fra betalinger i henhold til 
artikel 51, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1698/2005.

udgår

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre 
brug af den mulighed, der er nævnt i 
første afsnit, træffer myndighederne det 
følgende år de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at sikre, at landbrugeren 
afhjælper de konstaterede misligholdelser. 
Landbrugeren underrettes om 
konstaterede overtrædelser og de 
afhjælpende foranstaltninger, der skal 
træffes.

Or. en

Begrundelse

Manglende overholdelse bør have konsekvenser for landbrugere. Disse bør have tilskyndelse 
til at respektere krydsoverensstemmelseskravene.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

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 20%
og ved gentagen misligholdelse 50%.
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Or. en

Begrundelse

Det bør være særdeles uhensigtsmæssigt ikke at overholde krydsoverensstemmelseskravene.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I tilfælde af forsætlig misligholdelse må 
nedsættelsesprocenten principielt ikke være 
mindre end 20 %, og den kan i yderste 
konsekvens resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

3. I tilfælde af forsætlig misligholdelse må 
nedsættelsesprocenten principielt ikke være 
mindre end 50%, og den kan i yderste 
konsekvens resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

Or. en

Begrundelse

Det bør være særdeles uhensigtsmæssigt ikke at overholde krydsoverensstemmelseskravene.

Ændringsforslag 28

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 et år, overføres til den nationale 
reserve undtagen i tilfælde af force majeure 
eller usædvanlige omstændigheder, jf. 
artikel 36, stk. 1. Disse midler bør bruges 
til at styrke miljømæssigt forsvarlige 
landbrugspraksisser.

Or. en
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Begrundelse

Ubrugte midler fra enkeltbetalingsbudgettet bør anvendes til at gøre landbrugssektoren mere 
miljøvenlig.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 51 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår hektar, der på datoen 
for ansøgningerne om arealstøtte for 2008 
var udlagt som permanente græsarealer, og 
for enhver anden støtteberettiget hektar.

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den supplerende betaling ydes til 
landbrugere, der opdrætter får og geder, på 
de betingelser, der er fastsat i afsnit, IV, 
kapitel 1, afdeling 7, i nærværende 
forordning, inden for det loft, som 
fastsættes i henhold til artikel 53, stk. 2.

Den supplerende betaling ydes til 
landbrugere, der opdrætter får og geder på 
en bæredygtig og dyrevenlig måde, på de 
betingelser, der er fastsat i afsnit, IV, 
kapitel 1, afdeling 7, i nærværende 
forordning, inden for det loft, som 
fastsættes i henhold til artikel 53, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes tilskud til landbrugere, der opdrætter dyr under former, der ikke er 
bæredygtige, eller ikke respekterer dyrevelfærd.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 1  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater, der i henhold til artikel 
68, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EF) 
nr. 1782/2003 helt eller delvis har 
tilbageholdt den del af de nationale lofter, 
jf. artikel 41 i nærværende forordning, der 
svarer til den ammekopræmie, som er 
nævnt i bilag VI til forordning (EF) nr. 
1782/2003, foretager en årlig supplerende 
betaling til landbrugerne.

1. Medlemsstater, der i henhold til artikel 
68, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EF) 
nr. 1782/2003 helt eller delvis har 
tilbageholdt den del af de nationale lofter, 
jf. artikel 41 i nærværende forordning, der 
svarer til den ammekopræmie, som er 
nævnt i bilag VI til forordning (EF) nr. 
1782/2003, foretager en årlig supplerende 
betaling til landbrugerne. Der ydes dog 
ingen betalinger til opdrættere af tyre til 
tyrefægtning.

Or. en

Begrundelse

Tyrefægtning bør ikke støttes. Der bør lægges pres på tyreopdrættere for at få dem til at holde 
op med at sælge tyre til dette formål.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I 2010 og 2011 kan medlemsstater, der i 
henhold til artikel 68, stk. 1, artikel 68, stk. 
2, litra a), nr. ii), eller artikel 68, stk. 2, litra 
b), i forordning (EF) nr. 1782/2003 helt 
eller delvis har tilbageholdt den del af de 
nationale lofter, jf. artikel 41 i nærværende 
forordning, der svarer til slagtepræmien for 
kalve slagtepræmien for andre dyr end 
kalve eller den særlige handyrspræmie, 
foretage en supplerende betaling til 
landbrugerne. De supplerende betalinger 
ydes ved slagtning af kalve, slagtning af 
andet kvæg end kalve og for at holde 
handyr på de betingelser, der er fastsat i 

2. I 2010 og 2011 kan medlemsstater, der i 
henhold til artikel 68, stk. 1, artikel 68, stk. 
2, litra a), nr. ii), eller artikel 68, stk. 2, litra 
b), i forordning (EF) nr. 1782/2003 helt 
eller delvis har tilbageholdt den del af de 
nationale lofter, jf. artikel 41 i nærværende 
forordning, der svarer til slagtepræmien for 
kalve slagtepræmien for andre dyr end 
kalve eller den særlige handyrspræmie, 
foretage en supplerende betaling til 
landbrugerne. De supplerende betalinger 
ydes ved slagtning af kalve, slagtning af 
andet kvæg end kalve og for at holde 
handyr på de betingelser, der er fastsat i 
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afsnit IV, kapitel 1, afdeling 8. Den 
supplerende betaling udgør 50 % af det 
niveau, der gælder ifølge artikel 68 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
foretages inden for det loft, der fastsættes i 
henhold til artikel 53, stk. 2, i nærværende 
forordning.

afsnit IV, kapitel 1, afdeling 8. Den 
supplerende betaling udgør 50 % af det 
niveau, der gælder ifølge artikel 68 i 
forordning (EF) nr. 1782/2003, og 
foretages inden for det loft, der fastsættes i 
henhold til artikel 53, stk. 2, i nærværende 
forordning. Der ydes dog ingen betalinger 
til opdrættere af tyre til tyrefægtning.

Or. en

Begrundelse

Tyrefægtning bør ikke støttes. Der bør lægges pres på tyreopdrættere for at få dem til at holde 
op med at sælge tyre til dette formål.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 62 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår hektar, der er udlagt 
som permanente græsarealer og 
identificeret som sådanne pr. 30. juni 2008, 
og for enhver anden støtteberettiget hektar.

(vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2009 beslutte fra 2010 at anvende 
op til 10 % af deres nationale lofter, jf. 

1. Medlemsstaterne kan senest den 1. 
august 2009 beslutte fra 2010 at anvende 
op til 30% af deres nationale lofter, jf. 
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artikel 41, til at yde støtte til landbrugerne: artikel 41, til at yde støtte til landbrugerne:
(a) til (a) til

(i) særlige typer landbrug, som er vigtige 
for beskyttelsen eller forbedringen af 
miljøet

(i) særlige typer landbrug, som er vigtige 
for beskyttelsen eller forbedringen af 
miljøet

(ii) at forbedre landbrugsprodukters 
kvalitet

(ii) at forbedre landbrugsprodukters miljø-
og sundhedsmæssige kvalitet

(iii) at forbedre markedsføringen af 
landbrugsprodukter

(iii) at forbedre markedsføringen af 
bæredygtige og sunde landbrugsprodukter, 
og således altså ikke omfatter fremme af 
kødforbruget;

(b) til at overvinde særlige ulemper for 
landbrugere, der producerer mælk, 
oksekød, fåre- og gedekød og ris i 
økonomisk sårbare eller miljømæssigt 
følsomme områder

(b) til at overvinde særlige ulemper for 
landbrugere, der under bæredygtige 
former producerer mælk, oksekød, fåre- og 
gedekød og ris i økonomisk sårbare eller 
miljømæssigt følsomme 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

(c) i områder, der er omfattet af 
omstrukturerings- og/eller 
udviklingsprogrammer, for at undgå, at 
miljømæssig værdifuld jord bliver opgivet, 
og/eller for at kompensere for særlige 
ulemper for landbrugere, der opdyrker 
miljømæssig værdifuld jord i disse 
områder,

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

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

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

(e) i form af bidrag til gensidige fonde i 
forbindelse med dyre- og plantesygdomme, 
jf. artikel 70.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke ydes tilskud til landbrugspraksisser, der ikke er bæredygtige. Jordarealer med 
værdi for miljøet skal beskyttes.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – afsnit 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 forsikring af afgrøder 
mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold, i den udstrækning det ikke er 
muligt at dække disse risici gennem privat 
forsikring, 

Or. en

Begrundelse

Staten bør ikke udbetale skadeserstatning, hvis private forsikringer dækker skader forårsaget 
af ugunstige vejrforhold. 

Ændringsforslag 36

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 
udbrud af dyre- eller plantesygdomme, i 
den udstrækning det ikke er muligt at 
dække disse risici gennem privat 
forsikring, og kun såfremt alle 
forholdsregler er blevet taget for at 
forebygge udbrud af disse sygdomme.

Or. en

Begrundelse

Hvis private forsikringsordninger dækker skader forårsaget af visse dyre- eller 
plantesygdomme, eller hvis landbrugeren ikke har taget tilstrækkelige forholdsregler for at 
forebygge sådanne sygdomsudbrud, bør staten ikke udbetale skadeserstatning.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag II – del A – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, litra b), 
artikel 4, stk. 1, 2 og 4, og artikel 5, litra 
a), b) og d)

Artikel 3, stk. 1, 2, litra b) og d), artikel 4, 
stk. 1, 2, 4 og 5

Or. en

Begrundelse

For at beskytte naturen, og især biodiversiteten, bør alle de pågældende bestemmelser fra 
Rådets direktiv 79/409/EØF (direktivet om vilde fugle) og Rådets direktiv 92/43/EØF (flora 
og fauna-direktivet) indføjes i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, som det er tilfældet 
med den nuværende lovgivning for den fælles landbrugspolitik. Alle bestemmelser, der 
indføjes i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, såfremt dette ændringsforslag vedtages, er 
allerede en del af den nuværende lovgivning for den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag II – del A – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 og artikel 13, stk. 1, litra a) Artikel 6, 13 og 15

Or. en

Begrundelse

For at beskytte naturen, og især biodiversiteten, bør alle de pågældende bestemmelser fra 
Rådets direktiv 79/409/EØF (direktivet om vilde fugle) og Rådets direktiv 92/43/EØF (flora 
og fauna-direktivet) indføjes i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, som det er tilfældet 
med den nuværende lovgivning for den fælles landbrugspolitik. Alle bestemmelser, der 
indføjes i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, såfremt dette ændringsforslag vedtages, er 
allerede en del af den nuværende lovgivning for den fælles landbrugspolitik.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag III
Kommissionens forslag

Betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand omhandlet i artikel 6

Issue Normer

Minimumsjorddække
Minimumsarealforvaltning, der afspejler 
lokalitetsbestemt stand

Jorderosion:
Beskytte jorden ved passende 
foranstaltninger

Bevarelse af terrasser

Normer for vekseldrift, hvis relevantJordens indhold af organiske stoffer:
Bevare jordens indhold af organiske stoffer 
ved passende praksis

Forvaltning af stubmarker

Jordens struktur:

Bevare jordens struktur ved passende 
foranstaltninger

Passende anvendelse af maskiner

Minimumsbelægningsgrader for dyr og/eller 
passende systemer

Beskyttelse af permanente græsarealer
Bevarelse af landskabstræk, herunder eventuelt 
hække, vandhuller, grøfter og træer i rækker, i 
grupper eller enkeltstående og markbræmmer
Eventuelt forbud mod rydning af oliventræer

Forhindring af, at uønsket vegetation spreder 
sig til landbrugsjord

Minimumsniveau for vedligeholdelse:
Sikre et minimum af vedligeholdelse og 
undgå forringelse af levesteder

Pleje af olivenplantager og vinstokke i god 
vegetativ stand.

Beskyttelse og forvaltning af vand:
At beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand

Anlæggelse af bræmmer langs søer og vandløb
– respect of authorisation procedures for using 
water for irrigation.

Ændringsforslag

Good environmental condition referred to in Article 6

Issue Normer
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Forøge biodiversiteten Anlæggelse af bræmmer med naturlig og 
blomsterbærende vegetation (mindst to meter) 
eller ekstensivt dyrkede afgrøder (uden brug 
af pesticider eller kunstgødning), og (mindst 5 
meter) langs markskel.

Minimumsjorddække
Minimumsarealforvaltning, der afspejler 
lokalitetsbestemt stand

Jorderosion:
Beskytte jorden ved passende 
foranstaltninger

Bevarelse af terrasser

Normer for vekseldrift, hvis relevantJordens indhold af organiske stoffer:
Bevare jordens indhold af organiske stoffer 
ved passende praksis

Forvaltning af stubmarker

Jordens struktur:

Bevare jordens struktur ved passende 
foranstaltninger

Passende anvendelse af maskiner

Minimumsbelægningsgrader for dyr og/eller 
passende systemer

(vedrører ikke den danske tekst)
Bevarelse af landskabstræk, herunder eventuelt 
hække, vandhuller, grøfter og træer i rækker, i 
grupper eller enkeltstående og markbræmmer
Eventuelt forbud mod rydning af oliventræer

Forhindring af, at uønsket vegetation spreder 
sig til landbrugsjord

Pleje af olivenplantager og vinstokke i god 
vegetativ stand.

Minimumsniveau for vedligeholdelse:
Sikre et minimum af vedligeholdelse og 
undgå forringelse af levesteder

Forbud, hvor det er hensigtsmæssigt, mod 
rydning af gamle olivenlunde, der er rige på 
arter

Beskyttelse og forvaltning af vand:
At beskytte vand mod forurening og 
afstrømning og forvalte brugen af vand

Anlæggelse af bræmmer langs søer og vandløb
Overholdelse af godkendelsesprocedurer for 
anvendelse af vand til vanding

Beskyttelse af jord og grundvand
Maksimalgrænseværdier for pesticider, 
tungmetaller og kunstgødning i jord og 
grundvand

Or. en
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Begrundelse

Det bør ikke være påkrævet at holde et areal i god landbrugsmæssig stand, især ikke hvis 
arealet bruges til andre formål end produktion. At reducere den landbrugsmæssige værdi vil 
ofte bidrage til at forstærke de miljømæssige fordele af et område. Der må tages alternative 
skridt til at sikre beskyttelsen af biodiversiteten for at kompensere for de miljømæssige 
ulemper, som en afskaffelse af jordudtagning vil medføre.
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