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KORT BEGRUNDELSE

Forslagene til den fremtidige fælles landbrugspolitik lancerer en ny gennemførelsesmodel for 
den fælles landbrugspolitik efter 2020. Forslaget til forordning om finansiering, forvaltning 
og overvågning af den fælles landbrugspolitik (som skal erstatte den nuværende horisontale 
forordning (EU) nr. 1306/2013) indgår i den reformpakke, som Europa-Kommissionen 
foreslår.

Franc Bogovič er blevet udpeget af REGI-udvalget som ordfører for REGI-udvalgets 
udtalelse om dette forslag. Ordføreren er enig i idéen bag den foreslåede 
gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik, som afspejler mere subsidiaritet og 
fleksibilitet for medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af politikken, således at 
den fælles landbrugspolitik kommer tættere på støttemodtagerne (hovedsagelig landbrugere). 

Desuden glæder ordføreren sig over fortsættelsen af den nuværende finansieringsstruktur for 
den fælles landbrugspolitik, som er opdelt i to søjler, nemlig Den Europæiske Garantifond for 
Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
(ELFUL), og den stabilitet, som Kommissionen har foreslået med hensyn til 
styringsorganernes struktur. 

Ordføreren er imidlertid ikke sikker på, at den nye gennemførelsesmodel indebærer 
forenkling og mindre bureaukrati. Der vil sandsynligvis være forskellige forenklende 
elementer for den fælles landbrugspolitiks støttemodtagere, men det er ikke sikkert, at 
forenklingen rækker til de regionale og nationale myndigheder, som vil skulle gennemføre 
den nye resultatbaserede politik. Ordføreren er også bekymret for, at det kan blive vanskeligt 
at definere og overvåge resultatindikatorer, og for, at deres strategiske rolle vil kunne 
opfattes som et kontrolredskab, navnlig i forbindelse med den årlige 
performanceafstemning (artikel 52).

Som følge heraf foreslår ordføreren blandt andre vigtige aspekter følgende ændringsforslag til 
Kommissionens forslag:

- Eftersom overvågningen af resultater og pålideligheden af de tilgængelige data gør 
gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik mere kompleks og ændrer nogle af 
styringsorganernes rolle, mener ordføreren, at det er vigtigt, at Europa-Parlamentet spiller 
en mere fremtrædende rolle i drøftelserne i forbindelse med gennemførelsen af visse 
bestemmelser (artikel 52 og 53).

- For at sikre konsekvens mener ordføreren, at visse detaljer bør indgå i basisretsakten og 
ikke være omfattet af gennemførelsesretsakter (artikel 39).

- Den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør ikke gælde fra 2021, men 
fra 2023, og der er derfor behov for en længere overgangsperiode mellem de nuværende 
forordninger om den fælles landbrugspolitik og de fremtidige forordninger (artikel 104).

- Modtagerens død, støttemodtagerens uarbejdsdygtighed i længere tid og andre begrundede 
tilfælde, der fastlægges af medlemsstaterne i deres strategiske planer under den fælles 
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landbrugspolitik, bør medtages blandt undtagelserne i tilfælde af force majeure og 
usædvanlige omstændigheder (artikel 3).

- Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, 
bør dette princip opretholdes i de aktuelle forslag - navnlig når der er tale om administrative 
byrder for landbrugere, myndigheder og akkrediteringsprocedurer (betragtning 47, artikel 9 
og10).

Endelig mener ordføreren, at det er vigtigt at opretholde synergierne mellem ELFUL og 
strukturfondene til gavn for landdistrikterne. Der bør sikres komplementaritet, og alle 
lovgivningsmæssige hindringer bør undgås.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 29. 
november 2017 med titlen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" konkluderes det, at 
den fælles landbrugspolitiks svar på 
fremtidens udfordringer og muligheder 
fortsat bør intensiveres, navnlig med 
hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, 
vækst og investeringer, styrke 
bekæmpelsen af og tilpasningen til 
klimaændringer og bringe forskning og 
innovation ud af laboratorierne og ud på 
marker og markeder. Den fælles 
landbrugspolitik bør desuden imødekomme 
borgernes bekymringer vedrørende 
bæredygtig landbrugsproduktion.

(1) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 29. 
november 2017 med titlen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" konkluderes det, at 
den fælles landbrugspolitiks svar på 
fremtidens udfordringer og muligheder 
fortsat bør intensiveres, navnlig med 
hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, 
vækst og investeringer, styrke 
bekæmpelsen af og tilpasningen til 
klimaændringer og bringe forskning og 
innovation ud af laboratorierne og ud på 
marker og markeder. Den fælles 
landbrugspolitik bør desuden imødekomme 
borgernes bekymringer vedrørende 
bæredygtig landbrugsproduktion og 
udvikling af landdistrikterne.

Begrundelse

Udvikling af landdistrikterne som en integreret del af den fælles landbrugspolitik bør indgå i 
de mål, der imødekommer borgernes bekymringer.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5 a) Medlemsstaterne bør afstå fra at 
tilføje regler, der komplicerer anvendelsen 
af EGFL og ELFUL for 
støttemodtageren.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er nødvendigt at fastsætte 
bestemmelser om medlemsstaternes 
godkendelse af betalingsorganer og 
koordineringsorganer og om fastlæggelse 
af procedurer for indhentning af 
forvaltningserklæringer og årlige 
performancerapporter, indhentning af 
godkendelse af forvaltnings- og 
overvågningssystemer samt 
rapporteringssystemer og indhentning af 
uafhængige organers godkendelse af 
årsregnskaber. For at sikre åbenhed i 
systemet af kontrolforanstaltninger, der 
skal gennemføres på nationalt plan, især 
hvad angår tilladelses-, validerings- og 
betalingsprocedurer, og for at reducere den 
administrative og revisionsmæssige byrde 
for Kommissionen og for de 
medlemsstater, hvor der kræves 
godkendelse af hvert enkelt betalingsorgan, 
bør antallet af myndigheder og organer, 
som får overdraget dette ansvar, desuden 
begrænses under hensyntagen til de 
forfatningsmæssige bestemmelser i den 
enkelte medlemsstat.

(9) Det er nødvendigt at fastsætte 
bestemmelser om medlemsstaternes 
godkendelse af betalingsorganer og 
koordineringsorganer og om fastlæggelse 
af procedurer for indhentning af 
forvaltningserklæringer og årlige 
performancerapporter, indhentning af 
godkendelse af forvaltnings- og 
overvågningssystemer samt 
rapporteringssystemer og indhentning af 
uafhængige organers godkendelse af 
årsregnskaber. Landbrugerne bør tilbydes 
finansiel kompensation for enhver 
forsinket betaling fra betalingsorganerne, 
der skyldes administrative fejl. For at sikre 
åbenhed i systemet af 
kontrolforanstaltninger, der skal 
gennemføres på nationalt plan, især hvad 
angår tilladelses-, validerings- og 
betalingsprocedurer, og for at reducere den 
administrative og revisionsmæssige byrde 
for Kommissionen og for de 
medlemsstater, hvor der kræves 
godkendelse af hvert enkelt betalingsorgan, 
bør antallet af myndigheder og organer, 
som får overdraget dette ansvar, desuden 
begrænses under hensyntagen til de 
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forfatningsmæssige bestemmelser i den 
enkelte medlemsstat.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Hvis en medlemsstat godkender 
mere end et betalingsorgan, bør den udpege 
et offentligt koordineringsorgan, der skal 
sikre en sammenhængende forvaltning af 
fondene, fungere som forbindelsesled 
mellem Kommissionen og de forskellige 
godkendte betalingsorganer og sørge for, at 
de oplysninger, som Kommissionen 
anmoder om vedrørende de forskellige 
betalingsorganers aktiviteter, straks 
meddeles. Koordineringsorganet bør også 
træffe og koordinere foranstaltninger for at 
afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, 
der konstateres på nationalt plan, og bør 
holde Kommissionen underrettet om 
enhver opfølgning.

(10) Hvis en medlemsstat godkender 
mere end et betalingsorgan, bør den udpege 
et offentligt koordineringsorgan, der skal 
sikre en sammenhængende forvaltning af 
fondene, fungere som forbindelsesled 
mellem Kommissionen og de forskellige 
godkendte betalingsorganer og sørge for, at 
de oplysninger, som Kommissionen 
anmoder om vedrørende de forskellige 
betalingsorganers aktiviteter, straks 
meddeles. Koordineringsorganet bør også 
træffe og koordinere foranstaltninger for at 
afhjælpe eventuelle mangler af fælles art, 
der konstateres på nationalt eller regionalt 
plan, og bør holde Kommissionen 
underrettet om enhver opfølgning. I deres 
forbindelser med landbrugere bør 
betalingsagenturerne bestræbe sig på at 
forenkle procedurerne.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik på at sikre, at 
beløbene til finansiering af den fælles 
landbrugspolitik overholder de årlige 
lofter, bør den mekanisme til sikring af 
finansiel disciplin, hvorved niveauet for 
den direkte støtte bliver tilpasset, 
bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien 
på 2 000 EUR afskaffes. Der bør 
opretholdes en reserve til støtte for 

(14) Med henblik på at sikre, at 
beløbene til finansiering af den fælles 
landbrugspolitik overholder de årlige 
lofter, bør den mekanisme til sikring af 
finansiel disciplin, hvorved niveauet for 
den direkte støtte bliver tilpasset, 
bibeholdes. Imidlertid bør tærskelværdien 
på 2 000 EUR afskaffes. Der bør 
opretholdes en reserve til støtte for 



AD\1173975DA.docx 7/46 PE629.655v02-00

DA

landbrugssektoren i tilfælde af, at 
landbrugsproduktionen eller -distributionen 
påvirkes negativt af markedsudviklingen 
eller en større krise. I henhold til artikel 12, 
stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) 
[den nye finansforordning] kan bevillinger, 
der ikke er indgået forpligtelser for, 
fremføres, dog kun til det følgende 
regnskabsår. For i væsentlig grad at 
forenkle gennemførelsen for 
støttemodtagerne og de nationale 
forvaltninger bør der indføres en ordning 
med løbende fremføring, idet der anvendes 
eventuelle uudnyttede beløb i den reserve 
til kriser i landbrugssektoren, der etableres 
i 2020. Til dette formål er det nødvendigt 
at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i 
forordning (EU, Euratom) [den nye 
finansforordning], så bevillinger i 
landbrugsreserven, som der ikke er indgået 
forpligtelser for, kan fremføres uden 
tidsbegrænsning til finansiering af 
landbrugsreserven i det eller de følgende 
regnskabsår. Desuden er det, for så vidt 
angår regnskabsåret 2020, nødvendigt at 
fastsætte endnu en undtagelse, da det 
samlede uudnyttede beløb fra reserven, 
der er til rådighed ved udgangen af 2020, 
bør fremføres til 2021 til den tilsvarende 
post i den nye landbrugsreserve, i stedet 
for at blive tilbageført til de budgetposter, 
der dækker interventioner med direkte 
betaling inden for rammerne af den 
strategiske plan under den fælles 
landbrugspolitik.

landbrugssektoren i tilfælde af, at 
landbrugsproduktionen eller -distributionen 
påvirkes negativt af markedsudviklingen 
eller en større krise. I henhold til artikel 12, 
stk. 2, litra d), i forordning (EU, Euratom) 
[den nye finansforordning] kan bevillinger, 
der ikke er indgået forpligtelser for, 
fremføres, dog kun til det følgende 
regnskabsår. For i væsentlig grad at 
forenkle gennemførelsen for 
støttemodtagerne og de nationale 
forvaltninger bør der indføres en ordning 
med løbende fremføring, idet der anvendes 
eventuelle uudnyttede beløb i den reserve 
til kriser i landbrugssektoren, der etableres 
i 2020. Til dette formål er det nødvendigt 
at fravige artikel 12, stk. 2, litra d), i 
forordning (EU, Euratom) [den nye 
finansforordning], så bevillinger i 
landbrugsreserven, som der ikke er indgået 
forpligtelser for, kan fremføres uden 
tidsbegrænsning til finansiering af 
landbrugsreserven i det eller de følgende 
regnskabsår. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at undgå, at de nationale 
forvaltninger og landbrugerne pålægges en 
urimelig administrativ byrde, bør det 
fastsættes, at godtgørelse af de beløb, der 
er fremført fra det foregående regnskabsår i 

(15) For at undgå, at de nationale 
forvaltninger og landbrugerne pålægges en 
urimelig administrativ byrde, og for at 
forenkle procedurerne så meget som 
muligt bør det fastsættes, at godtgørelse af 
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forbindelse med anvendelse af finansiel 
disciplin, ikke bør finde sted, hvis der 
anvendes finansiel disciplin for andet år i 
træk (år N + 1), eller hvis de samlede 
bevillinger, som der ikke er indgået 
forpligtelser for, udgør mindre end 0,2 % 
af det årlige loft for EGFL.

de beløb, der er fremført fra det foregående 
regnskabsår i forbindelse med anvendelse 
af finansiel disciplin, ikke bør finde sted, 
hvis der anvendes finansiel disciplin for 
andet år i træk (år N + 1), eller hvis de 
samlede bevillinger, som der ikke er 
indgået forpligtelser for, udgør mindre end 
0,2 % af det årlige loft for EGFL.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For navnlig at gøre det muligt for 
Kommissionen at forvalte 
landbrugsmarkederne, lette overvågningen 
af landbrugsudgifterne og overvåge 
landbrugsressourcerne på mellemlang og 
lang sigt bør der fastsættes bestemmelser 
om brug af det agrometeorologiske system 
og erhvervelse og forbedring satellitdata.

(21) For navnlig at gøre det muligt for 
Kommissionen at forvalte 
landbrugsmarkederne, lette overvågningen 
af landbrugsudgifterne, vurdere behovet 
for og yde rettidig hjælp i forbindelse med 
naturkatastrofer og overvåge 
landbrugsressourcerne på mellemlang og 
lang sigt bør der fastsættes bestemmelser 
om brug af det agrometeorologiske system 
og erhvervelse og forbedring satellitdata.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I overensstemmelse med strukturen 
og de vigtigste kendetegn i den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik bør muligheden for, at 
medlemsstaternes betalinger kan 
finansieres med EU-støtte, ikke længere 
afhænge af lovligheden og den formelle 
rigtighed af betalingerne til de enkelte 
støttemodtagere. I stedet bør 
medlemsstaternes betalinger, for så vidt 
angår de interventionstyper, der er 
omhandlet i forordning (EU) …/… 

(25) I overensstemmelse med strukturen 
og de vigtigste kendetegn i den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik bør muligheden for, at 
medlemsstaternes betalinger kan 
finansieres med EU-støtte, ikke længere 
afhænge af lovligheden og den formelle 
rigtighed af betalingerne til de enkelte 
støttemodtagere. I stedet bør 
medlemsstaternes betalinger, for så vidt 
angår de interventionstyper, der er 
omhandlet i forordning (EU) …/… 
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[forordningen om strategiske planer], være 
støtteberettigede, hvis de modsvares af et 
tilsvarende output og er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
EU-krav.

[forordningen om strategiske planer], være 
støtteberettigede, hvis de modsvares af et 
tilsvarende output og er i 
overensstemmelse med de grundlæggende 
EU-krav. Det er nødvendigt at 
understrege, at den nye 
gennemførelsesmodel for den fælles 
landbrugspolitik ikke vil fjerne behovet 
for at kontrollere udgifternes lovlighed og 
formelle rigtighed.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør fremsende 
årsregnskaber og en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan til Kommissionen 
senest den 15. februar i år N + 1. Hvis 
disse dokumenter ikke fremsendes, kan 
Kommissionen ikke afslutte regnskaberne 
for det pågældende betalingsorgan eller 
kontrollere, om udgifterne er 
støtteberettigede, på baggrund af det 
rapporterede output; Kommissionen bør 
derfor have beføjelse til at suspendere de 
månedlige betalinger og afbryde den 
kvartalsvise godtgørelse, indtil 
dokumenterne er modtaget.

(28) Medlemsstaterne bør fremsende 
årsregnskaber og en årlig 
performancerapport om gennemførelsen af 
den strategiske plan til Kommissionen 
senest den 15. april i år N + 1. Hvis disse 
dokumenter ikke fremsendes, kan 
Kommissionen ikke afslutte regnskaberne 
for det pågældende betalingsorgan eller 
kontrollere, om udgifterne er 
støtteberettigede, på baggrund af det 
rapporterede output; Kommissionen bør 
derfor have beføjelse til at suspendere de 
månedlige betalinger og afbryde den 
kvartalsvise godtgørelse, indtil 
dokumenterne er modtaget.

Begrundelse

Tidsfristen på fire måneder til færdiggørelse, certificering og gennemførelse af 
overvågningskomitéproceduren i forbindelse med rapporten kan blive en udfordring. Den vil 
være kortere end den nuværende tidsfrist for rapportering under søjle II, og derfor foreslås 
den 15. april N + 1 som dato for indsendelse af årsregnskabet og den årlige 
performancerapport om gennemførelsen af strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) De vigtigste eksisterende elementer 
i det integrerede system bør opretholdes, 
særlig bestemmelserne om et system til 
identifikation af landbrugsparceller, en 
ordning med geospatiale støtteansøgninger 
og en dyrebaseret ansøgningsordning, et 
system til identifikation og registrering af 
betalingsrettigheder, et system til 
registrering af støttemodtagere og en 
kontrol- og sanktionsordning. 
Medlemsstaterne bør fortsat anvende data 
og information, der tilvejebringes gennem 
Copernicusprogrammet, foruden 
informationsteknologier som f.eks. Galileo 
og EGNOS, for at sikre, at der er 
omfattende og sammenlignelige data til 
rådighed i hele Unionen med henblik på at 
overvåge landbrugs-, miljø- og 
klimapolitikkerne og fremme anvendelsen 
af komplette, gratis og åbne data og 
oplysninger, der indsamles via Copernicus' 
Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette 
formål bør det integrerede system også 
omfatte et arealovervågningssystem.

(47) De vigtigste eksisterende elementer 
i det integrerede system bør opretholdes, 
særlig bestemmelserne om et system til 
identifikation af landbrugsparceller, en 
ordning med geospatiale støtteansøgninger 
og en dyrebaseret ansøgningsordning, et 
system til identifikation og registrering af 
betalingsrettigheder, et system til 
registrering af støttemodtagere og en 
kontrol- og sanktionsordning, på et 
passende niveau, samtidig med at der 
tages behørigt hensyn til 
proportionaliteten og nødvendigheden af 
ikke at pålægge landbrugere og 
myndigheder unødige administrative 
byrder. Medlemsstaterne bør fortsat 
anvende data og information, der 
tilvejebringes gennem 
Copernicusprogrammet, foruden 
informationsteknologier som f.eks. Galileo 
og EGNOS, for at sikre, at der er 
omfattende og sammenlignelige data til 
rådighed i hele Unionen med henblik på at 
overvåge landbrugs-, miljø- og 
klimapolitikkerne og fremme anvendelsen 
af komplette, gratis og åbne data og 
oplysninger, der indsamles via Copernicus' 
Sentinelsatellitter og -tjenester. Til dette 
formål bør det integrerede system også 
omfatte et arealovervågningssystem.

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, bør 
det også bevare denne rolle i forslaget til horisontal forordning. I dette tilfælde i forbindelse 
med de administrative byrder for landbrugere og myndigheder.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "forvaltningssystemer": de 
forvaltningsorganer, der er omhandlet i 
afsnit II, kapitel II, i denne forordning, og 
de grundlæggende EU-krav, der er fastsat i 
denne forordning og i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske planer], 
herunder den rapporteringsordning, der er 
indført med henblik på den årlige 
performancerapport, der er omhandlet i 
artikel 121 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer]

b) "forvaltningssystemer": de 
forvaltningsorganer, der er omhandlet i 
afsnit II, kapitel II, i denne forordning med 
undtagelse af den kompetente myndighed, 
der defineres i artikel 9, og de 
grundlæggende EU-krav, der er fastsat i 
denne forordning og i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske planer], 
herunder den rapporteringsordning, der er 
indført med henblik på den årlige 
performancerapport, der er omhandlet i 
artikel 121 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer]

Begrundelse

Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst. 

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en alvorlig naturkatastrofe, der i 
væsentlig grad berører bedriften

a) en naturkatastrofe, der i væsentlig 
grad berører bedriften

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d a) støttemodtagerens død
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Begrundelse

I den nuværende udformning af artikel 3 omfatter force majeure ikke støttemodtagerens død 
eller uarbejdsdygtighed i længere tid, selv om disse tilfælde er anerkendt som force majeure i 
forordning nr. 1306/2013. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide listen over 
tilfælde, der kan anerkendes som force majeure i deres strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, der godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d b) støttemodtagerens 
uarbejdsdygtighed i længere tid

Begrundelse

I den nuværende udformning af artikel 3 omfatter force majeure ikke støttemodtagerens død 
eller uarbejdsdygtighed i længere tid, selv om disse tilfælde er anerkendt som force majeure i 
forordning nr. 1306/2013. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide listen over 
tilfælde, der kan anerkendes som force majeure i deres strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, der godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d c) andre begrundede tilfælde, der 
fastlægges af medlemmerne i deres 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik.

Begrundelse

I den nuværende udformning af artikel 3 omfatter force majeure ikke støttemodtagerens død 
eller uarbejdsdygtighed i længere tid, selv om disse tilfælde er anerkendt som force majeure i 
forordning nr. 1306/2013. Medlemsstaterne bør have mulighed for at udvide listen over 
tilfælde, der kan anerkendes som force majeure i deres strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik, der godkendes af Kommissionen.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og Unionen. 
ELFUL finansierer Unionens finansielle 
bidrag til de interventioner til udvikling af 
landdistrikterne, der er omfattet af den 
strategiske plan som omhandlet i afsnit III, 
kapitel 4, i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer].

ELFUL gennemføres ved delt forvaltning 
mellem medlemsstaterne og Unionen. 
ELFUL finansierer Unionens finansielle 
bidrag til de interventioner til udvikling af 
landdistrikterne, der er omfattet af den 
strategiske plan som omhandlet i afsnit III, 
kapitel 4, og foranstaltninger under 
artikel 112 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer].

Begrundelse

ELFUL bør også finansiere aktioner vedrørende teknisk bistand på medlemsstaternes 
initiativ.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h a) indirekte omkostninger og direkte 
personaleomkostninger, som afholdes af 
lokale landsbysamfund og andre lignende 
lokale aktører i forbindelse med 
gennemførelse af Leader-operationer, der 
omtales som lokaludvikling styret af 
lokalsamfundet i artikel 25 i forordning 
(EU) [forordning om fælles 
bestemmelser]

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j a) Kommissionen forelægger hvert 
andet år Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om gennemførelsen af denne 
artikel.

Begrundelse

I øjeblikket er der kun foreskrevet rapportering for litra e) i denne artikel (som beskrevet i 
artikel 44).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsorganer er instanser eller organer 
i medlemsstaterne, som er ansvarlige for 
forvaltning og kontrol af udgifter som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6.

Betalingsorganer er instanser eller organer 
i medlemsstaterne eller i regioner, som er 
ansvarlige for forvaltning og kontrol af 
udgifter som omhandlet i artikel 5, stk. 2, 
og artikel 6.

Begrundelse

Betalingsorganer kan også findes på regionalt plan, hvilket også bør tages i betragtning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne godkender som 
betalingsorganer instanser eller organer, 
der har en administrativ organisation og et 
internt kontrolsystem, der giver 
tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne 
er lovlige og formelt rigtige og behørigt 
dokumenterede. Med henblik på dette skal 
betalingsorganerne opfylde de 
minimumsbetingelser for godkendelse for 

Medlemsstaterne godkender som 
betalingsorganer instanser eller organer, 
der har en administrativ organisation og et 
internt kontrolsystem, der giver 
tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne 
er lovlige og formelt rigtige og behørigt 
dokumenterede. Med henblik på dette skal 
betalingsorganerne opfylde de 
minimumsbetingelser for godkendelse for 
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så vidt angår interne forhold, 
kontrolaktiviteter, information og 
kommunikation samt overvågning, som 
Kommissionen fastlægger i medfør af 
artikel 10, stk. 1, litra a).

så vidt angår interne forhold, 
kontrolaktiviteter, information og 
kommunikation samt overvågning, som 
Kommissionen fastlægger i medfør af 
artikel 10, stk. 1, litra a). Inden udgangen 
af 2023 forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om, hvordan systemet med 
betalingsorganer i Unionen fungerer, 
som, hvis det er relevant, ledsages af 
lovgivningsforslag.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i 
forordning (EU, Euratom) 2018/... [den nye 
finansforordning] ("finansforordningen") 
udarbejder den person, der er ansvarlig for 
det godkendte betalingsorgan, senest den 
15. februar i året efter det pågældende 
regnskabsår, følgende, som sendes til 
Kommissionen:

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i 
forordning (EU, Euratom) 2018/... [den nye 
finansforordning] ("finansforordningen") 
udarbejder den person, der er ansvarlig for 
det godkendte betalingsorgan, senest den 
15. april i året efter det pågældende 
regnskabsår, følgende, som sendes til 
Kommissionen:

Begrundelse

Tidsfristen på fire måneder til færdiggørelse, certificering og gennemførelse af 
overvågningskomitéproceduren i forbindelse med rapporten kan blive en udfordring. Derfor 
foreslås den 15. april N + 1 som dato for indsendelse af årsregnskaberne og de årlige 
resultater samt forvaltningserklæringen.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den frist, der i stk. 1 er fastsat til den 15. 
februar, kan undtagelsesvis forlænges af 
Kommissionen til den 1. marts efter 

Den frist, der i stk. 1 er fastsat til den 15. 
april, kan undtagelsesvis forlænges af 
Kommissionen til den 1. juni efter 
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anmodning fra den berørte medlemsstat, jf. 
finansforordningens artikel 63, stk. 7, andet 
afsnit.

anmodning fra den berørte medlemsstat, jf. 
finansforordningens artikel 63, stk. 7, andet 
afsnit.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udførelsen af de opgaver, der 
pålægges den kompetente myndighed i 
henhold til dette kapitel.

d) udførelsen af de opgaver, der 
pålægges den kompetente myndighed i 
henhold til denne artikel, under 
hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet.

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de vigtigste principper i finansforordningen, bør 
det også have rolle i forslaget til horisontal forordning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer 
på grundlag af en vurdering af de 
godkendelseskriterier, som Kommissionen 
vedtager i henhold til artikel 10, stk. 1, litra 
a), afgørelse ved en formel retsakt om 
udstedelse eller, efter undersøgelse, om 
tilbagetrækning af betalingsorganets og 
koordineringsorganets godkendelse. Den 
kompetente myndighed informerer straks 
Kommissionen om de godkendelser, der er 
udstedt og trukket tilbage.

2. Den kompetente myndighed træffer 
på grundlag af en vurdering af de 
godkendelseskriterier, som Kommissionen 
vedtager i henhold til artikel 10, stk. 1, litra 
a), afgørelse ved en formel retsakt om 
udstedelse eller, efter undersøgelse, om 
tilbagetrækning af betalingsorganets og 
koordineringsorganets godkendelse under 
hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet. Den 
kompetente myndighed informerer straks 
Kommissionen om de godkendelser, der er 
udstedt og trukket tilbage.

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, bør 
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det også bevare denne rolle i forslaget til horisontal forordning.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurerne for udstedelse, 
tilbagetrækning og undersøgelse af 
betalingsorganers og 
koordineringsorganers godkendelse samt 
procedurerne for tilsynet med 
godkendelsen af betalingsorganer

a) procedurerne for udstedelse, 
tilbagetrækning og undersøgelse af 
betalingsorganers og 
koordineringsorganers godkendelse samt 
procedurerne for tilsynet med 
godkendelsen af betalingsorganer under 
hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet

Begrundelse

Eftersom proportionalitetsprincippet er et af de ledende principper i finansforordningen, bør 
det også bevare denne rolle i forslaget til horisontal forordning.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der tillader mere end ét 
certificeringsorgan, kan dog også udpege 
et offentligt organ på nationalt plan til at 
varetage koordineringsopgaver.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det årlige loft for udgifterne under 
EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der 
er fastsat for fonden i forordning (EU, 

1. Det årlige loft for udgifterne under 
EGFL udgøres af de maksimumsbeløb, der 
er fastsat for fonden i forordning (EU, 
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Euratom) [COM(2018) 322 final]. Euratom) [COM(2018) 322 final], som 
fastsætter grænserne for 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at der er grænser for betalingerne til medlemsstaterne, for at undgå, at 
de medlemsstater, der anvender midlerne først, får mest.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset finansforordningens artikel 12, 
stk. 2, litra d), fremføres desuden det 
samlede uudnyttede beløb i 
landbrugsreserven, som er til rådighed 
ved udgangen af 2020, til 2021, uden at 
beløbet tilbageføres til de budgetposter, 
som dækker de aktioner, der er omhandlet 
i artikel 5, stk. 2, litra c), og det stilles til 
rådighed til finansiering af 
landbrugsreserven.

udgår

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasningssatsen finder kun anvendelse 
på direkte betalinger på over 2 000 EUR, 
som ydes til landbrugere i det pågældende 
kalenderår.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Indtil den 1. december i det 
kalenderår, som tilpasningssatsen finder 
anvendelse på, kan Kommissionen på 
grundlag af nye oplysninger vedtage 
gennemførelsesretsakter om tilpasning af 
den efter stk. 1 fastsatte tilpasningssats. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

2. Indtil den 1. november i det 
kalenderår, som tilpasningssatsen finder 
anvendelse på, kan Kommissionen på 
grundlag af nye oplysninger vedtage 
gennemførelsesretsakter om tilpasning af 
den efter stk. 1 fastsatte tilpasningssats. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.

Begrundelse

De finansielle bestemmelser bør ændres tilstrækkeligt tidligt til, at betalingerne kan foretages 
rettidigt.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I 2021: 1 % af det beløb, som 
ELFUL bidrager med i hele den strategiske 
plans løbetid.

a) I 2021: 2 % af det beløb, som 
ELFUL bidrager med i hele den strategiske 
plans løbetid

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I 2022: 1 % af det beløb, som 
ELFUL bidrager med i hele den strategiske 
plans løbetid.

b) I 2022: 2 % af det beløb, som 
ELFUL bidrager med i hele den strategiske 
plans løbetid

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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c) I 2023: 1 % af det beløb, som 
ELFUL bidrager med i hele den strategiske 
plans løbetid.

c) I 2023: 2 % af det beløb, som 
ELFUL bidrager med i hele den strategiske 
plans løbetid

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De renter, der påløber 
forfinansieringen, anvendes til den 
pågældende strategiske plan og trækkes fra 
de offentlige udgifter, der er angivet i den 
endelige udgiftsanmeldelse.

4. De renter, der påløber 
forfinansieringen, anvendes til den 
pågældende strategiske plan eller den 
pågældende regionale interventionsplan 
og trækkes fra de offentlige udgifter, der er 
angivet i den endelige udgiftsanmeldelse.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages mellemliggende 
betalinger for hver enkelt strategisk plan. 
De beregnes ved at anvende bidragssatsen 
for hver enkelt type intervention på den 
offentlige udgift, der er afholdt til den 
pågældende intervention, jf. artikel 85 i 
forordning (EU)…/... [forordningen om 
strategiske planer].

1. Der foretages mellemliggende 
betalinger for hver enkelt strategisk plan 
eller, hvis det er relevant, for hver enkelt 
regionale interventionsprogram. De 
beregnes ved at anvende bidragssatsen for 
hver enkelt type intervention på den 
offentlige udgift, der er afholdt til den 
pågældende intervention, jf. artikel 85 i 
forordning (EU)…/... [forordningen om 
strategiske planer].

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis der gennemføres finansielle 3. Hvis der gennemføres finansielle 
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instrumenter i henhold til artikel 52 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], skal 
udgiftsanmeldelsen vise det samlede beløb, 
som forvaltningsmyndigheden har udbetalt 
til slutmodtagerne eller, for garantiers 
vedkommende, afsat i henhold til 
garantiaftaler, jf. [artikel 74, stk. 5,] litra a), 
b) og c), i forordning (EU) .../... [den 
strategiske plan – reglerne for 
støtteberettigelse i forbindelse med 
finansielle instrumenter].

instrumenter i henhold til artikel 53, stk. 1, 
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], skal 
udgiftsanmeldelsen vise det samlede beløb, 
som forvaltningsmyndigheden har udbetalt 
til slutmodtagerne eller, for garantiers 
vedkommende, det beløb, som 
forvaltningsmyndigheden har afsat i 
henhold til de relevante garantiaftaler, jf. 
[artikel 74, stk. 5,] litra a), b) og c), i 
forordning (EU) .../... [den strategiske plan 
– reglerne for støtteberettigelse i 
forbindelse med finansielle instrumenter].

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der gennemføres finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 52 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], indgives der 
udgiftsanmeldelser med en angivelse af 
udgifterne til de finansielle instrumenter på 
følgende betingelser:

4. Hvis der gennemføres finansielle 
instrumenter i henhold til artikel 53, stk. 2, 
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
fælles bestemmelser], indgives der 
udgiftsanmeldelser med en angivelse af 
udgifterne til de finansielle instrumenter på 
følgende betingelser:

Begrundelse

Der bør henvises til artikel 53, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser, der vedrører 
finansielle instrumenter, der forvaltes af forvaltningsmyndigheden.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter modtagelsen af den sidste 
årlige performancerapport om 
gennemførelsen af en strategisk plan 
betaler Kommissionen saldoen med 
forbehold af disponible budgetmidler på 

1. Efter modtagelsen af den sidste 
årlige performancerapport om 
gennemførelsen af en strategisk plan 
betaler Kommissionen saldoen med 
forbehold af disponible budgetmidler på 
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grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans sidste 
gennemførelsesår og de dertil knyttede 
afgørelser om regnskabsafslutning. Disse 
regnskaber forelægges Kommissionen 
senest seks måneder efter den sidste dag 
for udgifternes støtteberettigelse som 
fastsat i artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) 
../... [forordningen om strategiske planer] 
og skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

grundlag af den gældende 
finansieringsplan for de forskellige typer 
ELFUL-interventioner, årsregnskaberne for 
den strategiske plans eller, hvor det er 
relevant, den regionale interventionsplans 
sidste gennemførelsesår og de dertil 
knyttede afgørelser om 
regnskabsafslutning. Disse regnskaber 
forelægges Kommissionen senest seks 
måneder efter den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse som fastsat i 
artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) ../... 
[forordningen om strategiske planer] og 
skal dække de udgifter, der er afholdt af 
betalingsorganet indtil den sidste dag for 
udgifternes støtteberettigelse.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 32– stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen frigør automatisk 
den del af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det andet år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

1. Kommissionen frigør automatisk 
den del af budgetforpligtelsen til 
landdistriktsinterventioner i en strategisk 
plan, som ikke er anvendt til betaling af 
forfinansiering eller til at foretage 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilken Kommissionen ikke senest den 
31. december i det tredje år efter det år, 
hvor budgetforpligtelsen er indgået, har 
fået forelagt en udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de krav, der er fastsat i artikel 30, 
stk. 3.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af 
Unionen, hvis:

De udgifter, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, og artikel 6, kan kun finansieres af 
Unionen, hvis de er blevet afholdt af 
akkrediterede betalingsorganer, og:

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de er afholdt af et godkendt 
betalingsorgan

udgår

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen i forbindelse med den 
årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 %, og medlemsstaten ikke kan 
forelægge behørigt begrundede årsager 
dertil, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Hvis Kommissionen i forbindelse med den 
årlige performanceafstemning, der er 
omhandlet i artikel 52, konstaterer, at 
forskellen mellem de udgifter, der er 
anmeldt, og det beløb, der svarer til det 
relevante rapporterede output, er mere end 
50 % for interventioner, der ikke er 
omfattet af artikel 68 [forordningen om 
strategiske planer], og medlemsstaten ikke 
kan forelægge begrundede årsager dertil, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Begrundelse

Der skal være reel fleksibilitet, så Kommissionen kan tage hensyn til medlemsstaternes 
begrundelser. For eksempel er voldsomme vejrforhold en årsag, der altid skal tages hensyn 
til.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om den sats, der anvendes ved 
suspension af betalingerne.

udgår

Begrundelse

Reglerne om suspension af betalingerne bør fastsættes i denne forordning. Denne 
bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og proceduren 
for opstilling af handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Reglerne om handlingsplanernes indhold 
og proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne er som følger 
[præciseres af Kommissionen].

Begrundelse

Reglerne om handlingsplaner bør figurere i basisretsakten, ikke i gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller 
gennemfører den handlingsplan, der er 
omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

Hvis medlemsstaterne ikke forelægger eller 
gennemfører den handlingsplan, der er 
omhandlet i stk. 1, eller hvis 
handlingsplanen er åbenlyst utilstrækkelig 
til at rette op på situationen, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30. Kriterierne for, om 
handlingsplaner er tilstrækkelige, 
omfatter: [præciseres af Kommissionen].

Begrundelse

Kriterierne for, om handlingsplaner er tilstrækkelige, bør indgå i basisretsakten.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning.

udgår

Begrundelse

Kriterier for suspensionssatsen og varigheden af suspensionen af betalinger bør indgå i 
basisretsakten. Denne bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag 47
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Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Suspensionen anvendes i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, 
hvis manglerne har eksisteret i en periode, 
som fastsættes ved de i første afsnit 
omhandlede gennemførelsesretsakter, og 
som ikke må overstige 12 måneder. Hvis 
betingelserne for suspensionen fortsat 
opfyldes, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, der forlænger 
nævnte periode med yderligere perioder, 
der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der 
tages hensyn til de suspenderede beløb i 
forbindelse med vedtagelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i artikel 53.

Suspensionen anvendes i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, 
og ikke på hele finansieringspakken, hvis 
de alvorlige mangler har eksisteret i en 
periode, som ikke må overstige 12 
måneder. Hvis betingelserne for 
suspensionen fortsat opfyldes, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, der forlænger 
nævnte periode med yderligere perioder, 
der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der 
tages hensyn til de suspenderede beløb i 
forbindelse med vedtagelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i artikel 53.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden den 1. december, men ikke 
før den 16. oktober, udbetale forskud på op 
til 50 % til interventioner med direkte 
betalinger

a) inden den 1. december, men ikke 
før den 16. oktober, udbetale forskud på op 
til 75 % til interventioner med direkte 
betalinger

Begrundelse

Eftersom interventionerne under de to søjler hører ind under samme plan i den fælles 
landbrugspolitik, vil det kunne tjene formålet om forenkling at harmonisere tidsplanerne og 
procentsatserne for forskud for interventioner med direkte betalinger og for interventioner til 
udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der opstår akutte situationer, kan 
Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
løse specifikke problemer i forbindelse 
med anvendelsen af denne artikel. 
Gennemførelsesretsakterne kan fravige stk. 
2, men kun i det strengt nødvendige 
omfang og tidsrum.

Hvis der opstår akutte situationer, kan 
Kommissionen så hurtigt som muligt 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at løse specifikke problemer i 
forbindelse med anvendelsen af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne kan 
fravige stk. 2, men kun i det strengt 
nødvendige omfang og tidsrum.

Begrundelse

Det er meget vigtigt med en mulighed for at kunne vedtage gennemførelsesretsakter hurtigst 
muligt i krisesituationer. Proceduren i forbindelse med gennemførelsesretsakter er ikke helt 
hurtig nok for støttemodtagere, der kæmper med finansiering. Forsinkelser eller usikkerhed 
for medlemsstaterne og støttemodtagerne bør undgås for at hjælpe landbrugerne og lette 
deres situation.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen forelægger hvert 
andet år Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om gennemførelsen af denne 
artikel.

5. Kommissionen forelægger hvert 
andet år Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport om gennemførelsen af denne 
artikel i overensstemmelse med artikel 7.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende de betingelser, hvorpå visse 
typer udgifter og indtægter inden for 
rammerne af fondene skal udlignes.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende de betingelser for detaljer i 
udgiftsanmeldelser, hvorunder visse typer 
udgifter og indtægter inden for rammerne 
af fondene skal udlignes.
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Begrundelse

Den foreslåede beføjelse er for bred. Beføjelsen bør f.eks. være begrænset til betingelserne i 
udgiftsanmeldelsen, da den ellers ville gøre det muligt at forhindre alle udgifter i forbindelse 
med støtteforanstaltninger i en godkendt strategisk plan.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører den kontrol, som 
medlemsstaterne gennemfører i henhold til 
nationale love og administrative 
bestemmelser eller traktatens artikel 287, 
eller eventuel kontrol, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 322 eller 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96, kan Kommissionen foretage 
kontrol i medlemsstaterne med henblik på 
navnlig at verificere:

Uden at dette berører den kontrol, som 
medlemsstaterne gennemfører i henhold til 
nationale love og administrative 
bestemmelser eller traktatens artikel 287, 
eller eventuel kontrol, der gennemføres i 
henhold til traktatens artikel 322 eller 
Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 
2185/96, kan Kommissionen foretage 
kontrol i medlemsstaterne med undtagelse 
af konditionalitet med henblik på navnlig 
at verificere:

Begrundelse

Der findes kontrolprocedurer og -regler vedrørende konditionalitet, der omfatter udvidelse af 
kontrollen til den endelige støttemodtager, hvilket strider imod princippet om forenkling. Det 
bør angives klart, at denne artikel ikke vedrører konditionalitet.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende specifikke forpligtelser, som 
medlemsstaterne skal overholde i henhold 
til dette kapitel, og navnlig vedrørende 
kriterierne for, hvilke tilfælde af 

1. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
vedrørende fremlæggelse af nærmere 
oplysninger til brug for OLAF.
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uregelmæssigheder, jf. forordning (EU, 
Euratom) nr. 2988/95, og andre tilfælde 
af manglende overholdelse af de 
betingelser, som medlemsstaterne har 
fastsat i den strategiske plan, der skal 
indberettes og fremlægges nærmere 
oplysninger om.

Begrundelse

Denne artikel bør præcisere delegeringen af beføjelser mere, end den nuværende ordlyd gør 
det med de "specifikke forpligtelser". I stedet for "delegerede retsakter med specifikke 
forpligtelser" bør delegeringen af beføjelser angives tydeligere. Hvis det er et spørgsmål om 
OLAF's informationsbehov, er dette muligt. Det bør også være op til medlemsstaterne at 
definere uregelmæssigheder for at sikre overholdelsen af nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel.

Begrundelse

Eftersom den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik er baseret på 
resultater, som kan udløse finansielle korrektioner, bør Europa-Parlamentet og Rådet 
regelmæssigt underrettes om gennemførelsen af visse bestemmelser.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 a. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel.
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Begrundelse

Eftersom den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik er baseret på 
resultater, som kan udløse finansielle korrektioner, bør Europa-Parlamentet og Rådet 
regelmæssigt underrettes om gennemførelsen af visse bestemmelser.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fratrækker ethvert 
beløb, der som følge af udestående 
uregelmæssigheder fra en støttemodtagers 
side er uberettiget udbetalt, efter 
bestemmelserne i denne artikel fra 
eventuelle fremtidige betalinger fra 
betalingsagenten til støttemodtageren.

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der konstateres uregelmæssigheder og 
andre tilfælde af manglende overholdelse 
fra støttemodtagernes side af betingelserne 
for landdistriktsinterventionerne, der er 
fastsat i den strategiske plan, foretager 
medlemsstaterne finansielle justeringer ved 
fuldstændigt eller delvis at annullere den 
pågældende EU-finansiering. 
Medlemsstaterne tager i den forbindelse 
hensyn til arten og grovheden af den 
manglende overholdelse, der er konstateret, 
samt til det økonomiske tab, der er påført 
ELFUL.

Hvis der konstateres uregelmæssigheder og 
andre tilfælde af manglende overholdelse 
fra støttemodtagernes side af betingelserne 
for landdistriktsinterventionerne, der er 
fastsat i den strategiske plan eller i de 
regionale interventionsprogrammer, 
foretager medlemsstaterne finansielle 
justeringer ved fuldstændigt eller delvis at 
annullere den pågældende EU-finansiering. 
Medlemsstaterne tager i den forbindelse 
hensyn til arten og grovheden af den 
manglende overholdelse, der er konstateret, 
samt til det økonomiske tab, der er påført 
ELFUL.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
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Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, 
der annulleres, og inddrevne beløb med 
påløbne renter omfordeles til andre 
landdistriktsinterventioner i den strategiske 
plan. Dog kan medlemsstaten kun 
genanvende de annullerede eller inddrevne 
EU-fondsmidler til en 
landdistriktsudviklingsoperation i den 
nationale strategiske plan og på den 
betingelse, at de pågældende midler ikke 
omfordeles til 
landdistriktsudviklingsoperationer, der har 
været genstand for en finansiel justering.

ELFUL-finansierede beløb fra Unionen, 
der annulleres, og inddrevne beløb med 
påløbne renter omfordeles til andre 
landdistriktsinterventioner i den strategiske 
plan eller i det tilsvarende regionale 
interventionsprogram. Dog kan 
medlemsstaten kun genanvende de 
annullerede eller inddrevne EU-
fondsmidler til en 
landdistriktsudviklingsoperation i den 
nationale strategiske plan og på den 
betingelse, at de pågældende midler ikke 
omfordeles til 
landdistriktsudviklingsoperationer, der har 
været genstand for en finansiel justering.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fratrækker ethvert 
beløb, der som følge af udestående 
uregelmæssigheder fra en støttemodtagers 
side er uberettiget udbetalt, efter 
bestemmelserne i denne artikel fra 
eventuelle fremtidige betalinger til 
støttemodtageren fra betalingsagenten.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer det kontrolniveau, 
der er nødvendigt for at opnå en effektiv 
risikoforvaltning.

Medlemsstaterne sikrer et kontrolniveau, 
der i finansiel og administrativ henseende 
er rimeligt for at opnå en effektiv 
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risikoforvaltning, i den form, de findes 
bedst egnet.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
bestemmelser, træffer medlemsstaterne 
effektive og forholdsmæssige 
foranstaltninger for at undgå, at EU-retten 
omgås, og de sikrer navnlig, at der ikke 
indrømmes fordele i henhold til 
sektorlovgivningen for landbrug til fysiske 
eller juridiske personer, om hvem det kan 
fastslås, at betingelserne for at opnå 
sådanne fordele blev skabt på en kunstig 
måde og i strid med den pågældende 
lovgivnings målsætninger.

Medmindre andet gælder ifølge særlige 
bestemmelser, træffer medlemsstaterne 
effektive og forholdsmæssige 
foranstaltninger for at undgå, at EU-retten 
omgås, og de sikrer navnlig, at der ikke 
indrømmes fordele i henhold til 
sektorlovgivningen for landbrug til fysiske 
eller juridiske personer, om hvem det kan 
fastslås, at betingelserne for at opnå 
sådanne fordele blev skabt på en kunstig 
måde og i strid med den pågældende 
lovgivnings målsætninger. 
Medlemsstaterne kan vedtage supplerende 
og mere detaljeret national lovgivning om 
kunstige betingelser.

Begrundelse

Denne artikel har vist sig at være utilstrækkelig til i praksis at få løftet bevisbyrden til 
påvisning af omgåelser og til at få truffet hensigtsmæssige foranstaltninger. Hvis artiklen ikke 
forbedres, bør medlemsstaterne have mulighed for at vedtage supplerende og mere detaljeret 
national lovgivning.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "ordning for identifikation og 
registrering af dyr": ordningen for 
identifikation og registrering af kvæg som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/200033 eller 
ordningen for identifikation og registrering 

c) "ordning for identifikation og 
registrering af dyr": ordningen for 
identifikation og registrering af kvæg som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/200033 eller 
ordningen for identifikation og registrering 
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af får og geder som fastsat i Rådets 
forordning (EF) nr. 21/200434 

af får og geder som fastsat i Rådets 
forordning (EF) nr. 21/200434 eller 
ordningen til identifikation og 
registrering af svin i henhold til Rådets 
direktiv 2008/71/EF og andre databaser 
over brugsdyr

_________________ _________________
33Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 
204 af 11.8.2000, s. 1).

33Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 
204 af 11.8.2000, s. 1).

34Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 
december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering af 
får og geder og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

34Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 
december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering af 
får og geder og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

Begrundelse

"Ordning for identifikation og registrering af dyr" omfatter ikke svin. Også andre databaser 
for dyr, der er oprettet af medlemsstaterne, bør anvendes, selv om de ikke er baseret på 
individuelle dyr, for at undgå, at de samme oplysninger kommunikeres to gange.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "ansøgningsfri ordning": en 
ansøgningsordning for areal- eller 
dyrebaserede interventioner, hvori de 
nødvendige oplysninger om de enkelte 
arealer eller dyr, der som et minimum 
kræves af forvaltningen til behandling af 
støtteansøgninger, forefindes i officielle 
elektroniske databaser, som forvaltes af 
medlemsstaten.

f) "ansøgningsfri ordning": en 
ansøgningsordning med forud udfyldte 
formularer eller en anden type 
ansøgningsordning for areal- eller 
dyrebaserede interventioner, hvori de 
nødvendige oplysninger om de enkelte 
arealer eller dyr, der som et minimum 
kræves af forvaltningen til behandling af 
støtteansøgninger, forefindes i officielle 
elektroniske databaser, som forvaltes af 
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medlemsstaten. Ansøgningsfri ordninger 
giver myndighederne mulighed for at 
foretage betalinger til landbrugerne 
vedrørende alle interventioner og 
foranstaltninger, som landbrugerne er 
berettiget til, på grundlag af oplysninger i 
de officielle databaser suppleret med 
yderligere oplysninger fra landbrugeren, 
når dette er nødvendigt.

Begrundelse

Nærhedsprincippet bør understreges, så medlemsstaterne kan bruge deres egne it-systemer 
og alle oplysninger på den måde, som de finder mest hensigtsmæssig, og for at lette kravene 
til landbrugerne på den mest praktiske måde.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal via medlemsstaternes kompetente 
myndigheders digitale databaser kunne 
foretages søgninger på de data og den 
dokumentation, der er omhandlet i første 
afsnit, og som vedrører det pågældende 
kalenderår eller produktionsår og de 
foregående ti kalenderår eller 
produktionsår.

Der skal via medlemsstaternes kompetente 
myndigheders digitale databaser kunne 
foretages søgninger på de data og den 
dokumentation, der er omhandlet i første 
afsnit, og som vedrører det pågældende 
kalenderår eller produktionsår og de 
foregående ti kalenderår eller 
produktionsår. De relevante oplysninger 
fra databasen kan også leveres i form af 
resuméer.

Begrundelse

Der hersker bekymring over omkostningerne ved al den datalagring, der er nødvendig. 
Tilgængelighed i en periode på 10 år kan være meget dyr at gennemføre i praksis. 
Tilsvarende og relevante oplysninger kan leveres meget billigere i form af resuméer.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) indeholder de oplysninger, der er 
relevante for rapporteringen om de 
indikatorer, der er omhandlet i artikel 7 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer].

udgår

Begrundelse

Det hedder i litra d), at identifikationssystemet for landbrugsparceller (LPIS) indeholder de 
oplysninger, der er relevante for rapporteringen om de indikatorer, der er omhandlet i artikel 
7 i forordning (EU) .../... [forordningen om strategiske planer]. Dette betyder, at LPIS skal 
indeholde lag for hvert år, der skal lagres i 10 år, hvilket er meget dyrt. LPIS bør kun 
indeholde baggrundsoplysninger om områder, der er klar til at blive overført til andre 
databaser.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af et 
arealovervågningssystem.

1. Medlemsstaterne opretter og 
varetager driften af et 
arealovervågningssystem. Med en behørig 
begrundelse kan Kommissionen 
indrømme medlemsstater, som ikke har 
anvendt et telemålingssystem i de seneste 
år, en overgangsperiode for 
arealovervågningssystemet. 

Begrundelse

Der bør være en overgangsperiode for det nye obligatoriske arealovervågningssystem for 
medlemsstater, som ikke har anvendt et telemålingssystem før, for at give dem mulighed for at 
færdigudvikle systemet og få det til at fungere i praksis.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) skal medlemsstaterne på grundlag 
af en risikoanalyse fastlægge stikprøven 
med henblik på den kontrol, der er 
omhandlet i litra a), og som skal foretages 
hvert år; de inkluderer en tilfældig 
komponent i stikprøven og sørger for, at 
stikprøven omfatter mindst 1 % af de 
støttemodtagere, der modtager støtte som 
omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, 
i forordning (EU) .../...[forordningen om 
strategiske planer].

d) skal medlemsstaterne på grundlag 
af en risikoanalyse fastlægge stikprøven 
med henblik på den kontrol, der er 
omhandlet i litra a), og som skal foretages 
hvert år; de inkluderer en tilfældig 
komponent i stikprøven og sørger for, at 
stikprøven omfatter mindst 1 % af de 
støttemodtagere, der modtager støtte som 
omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, 
i forordning (EU) .../...[forordningen om 
strategiske planer]. Som en undtagelse fra 
det foregående punktum kan 
medlemsstaterne beslutte at nedsætte 
minimumskontrolsatsen til 0,5 % for hver 
enkelt retsakt eller standard eller gruppe 
af retsakter eller standarder, hvis 
omfanget af manglende overholdelser, der 
konstateres i den på stedet kontrollerede 
stikprøve, ikke overstiger 2 % for de 
foregående to ansøgningsår.

Begrundelse

Det bør være muligt i konditionalitetssystemet at nedsætte minimumskontrolsatsen på 1 %, 
hvis der kun findes et fåtal af manglende overholdelser for de foregående år.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) skal medlemsstaterne fastsætte 
bestemmelser om, at der ikke pålægges 
administrative sanktioner i tilfælde, hvor 
den manglende overholdelse skyldes force 
majeure.

c) skal medlemsstaterne fastsætte 
bestemmelser om, at der ikke pålægges 
administrative sanktioner i følgende 
tilfælde:

i) hvis den manglende overholdelse 
skyldes force majeure
ii) hvis den manglende overholdelse 
skyldes en fejl begået af den kompetente 
myndighed eller en anden myndighed, og 
hvis fejlen ikke med rimelighed kunne 
være blevet opdaget af den person, der er 
berørt af den administrative sanktion
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iii) hvis den berørte person over for 
den kompetente myndighed kan godtgøre, 
at han eller hun ikke er skyld i den 
manglende opfyldelse af de i stk. 1 
omhandlede forpligtelser, eller hvis den 
kompetente myndighed på anden måde 
finder det godtgjort, at den berørte person 
ikke er skyld heri.

Begrundelse

Det hedder i artikel 85, stk. 2, litra c), at der ikke pålægges administrative sanktioner i 
tilfælde, hvor den manglende overholdelse skyldes force majeure. I artikel 57, stk. 3, nævnes 
også andre tilfælde, hvor der ikke pålægges sanktioner, f.eks. når den manglende 
overholdelse skyldes en fejl begået af en myndighed. Alle disse andre tilfælde i artikel 57, stk. 
3, bør også gælde for konditionalitetssystemet.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I medlemsstater, hvor der anvendes 
dyrerelateret frivillig koblet støtte og 
dyrerelateret støtte til udvikling af 
landdistrikter, gælder en administrativ 
sanktion for manglende overholdelse af 
de dyrerelaterede lovbestemte 
forvaltningskrav kun for 
støttemodtagerens dyrerelaterede frivillige 
koblede støtte og dyrerelaterede støtte til 
udvikling af landdistrikter. På samme 
måde bør en administrativ sanktion for 
manglende overholdelse af de 
arealrelaterede lovbestemte 
forvaltningskrav og/eller god landbrugs- 
og miljøpraksis kun gælde for 
modtagerens arealrelaterede direkte 
betalinger og arealrelaterede støtte til 
udvikling af landdistrikter.

Begrundelse

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, 
especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). 
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For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance 
in animal relates cross compliance requirements and the penalty is applied to all area-based 
direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in relation 
to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares but lot of 
animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. Therefore, 
the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 86(1) for 
those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-related 
rural development support are applied.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der tages i forbindelse med beregningen af 
disse nedsættelser og udelukkelser hensyn 
til, hvor alvorlig og omfattende den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
hvor længe den varer, hvor hyppigt den 
forekommer, og om den er tilsigtet. 
Sanktionerne skal have afskrækkende 
virkning og stå i et rimeligt forhold til den 
manglende overholdelse samt opfylde 
kriterierne i denne artikels stk. 2 og 3.

Der tages i forbindelse med beregningen af 
disse nedsættelser og udelukkelser hensyn 
til, hvor alvorlig og omfattende den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
hvor længe den varer, eller hvor hyppigt 
den forekommer. Sanktionerne skal have 
afskrækkende virkning og stå i et rimeligt 
forhold til den manglende overholdelse 
samt opfylde kriterierne i denne artikels 
stk. 2 og 3.

Begrundelse

Det har vist sig utroligt vanskeligt at vurdere hensigt, og det kan føre til fortolkninger, hvor 
landbrugerne ikke behandles ens. Der bør også tages højde for, at definitionen "om den er 
tilsigtet" ikke anvendes i forbindelse med støtteordningerne (se artikel 57, stk. 3, første afsnit, 
hvor der i ordlyden ikke indgår "om den er tilsigtet").

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er tale om manglende 
overholdelse, der skyldes forsømmelse, 
anvendes der almindeligvis en nedsættelse 
på 3 % af summen betalingerne som 
omhandlet i denne artikels stk. 1.

udgår
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Begrundelse

Denne bestemmelse fastsætter en temmelig streng generel regel (3 %) for sanktioner. 
Bestemmelsen bør enten udgå, eller sanktionerne bør fastsættes til henholdsvis 1 %, 3 % og 5 
%.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan etablere et system for 
tidlig varsling for sager med manglende 
overholdelse, der forekommer første gang, 
hvis den manglende overholdelse må 
betragtes som værende mindre alvorlig og 
omfattende og ikke har varig karakter. Hvis 
det ved en efterfølgende kontrol inden for 
tre på hinanden følgende kalenderår 
konstateres, at der ikke er rettet op på den 
manglende overholdelse, anvendes 
nedsættelsen i henhold til første afsnit med 
tilbagevirkende kraft.

Medlemsstaterne kan etablere et system for 
tidlig varsling for sager med manglende 
overholdelse, der forekommer første gang, 
hvis den manglende overholdelse må 
betragtes som værende mindre alvorlig og 
omfattende og ikke har varig karakter. Hvis 
det ved en efterfølgende kontrol inden for 
tre på hinanden følgende kalenderår 
konstateres, at der ikke er rettet op på den 
manglende overholdelse, anvendes 
nedsættelsen i henhold til første afsnit for 
det år, hvor det konstateres, at den 
manglende overholdelse ikke er afhjulpet.

Begrundelse

Med hensyn til det tidlige varslingssystem bør der ikke anvendes administrative sanktioner 
med tilbagevirkende kraft, da sanktioner med tilbagevirkende kraft er komplicerede både for 
landbrugerne og for forvaltningen. Det bør være tilstrækkeligt kun at anvende sanktioner for 
det år, hvor det konstateres, at en manglende overholdelse ikke er afhjulpet.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at skabe lige vilkår i alle 
medlemsstaterne og sikre, at 
sanktionssystemet er effektivt og har 
afskrækkende virkning, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 

udgår
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vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med nærmere regler om anvendelsen og 
beregningen af sanktionerne.

Begrundelse

Alle bestemmelser om de administrative sanktioner bør være kendt fra tidspunktet for 
vedtagelsen af den horisontale forordning. Yderligere regulering gennem delegerede 
retsakter understøtter ikke nærhedsprincippet og gør det vanskeligt at udarbejde planen 
under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
regelmæssigt Kommissionen om 
anvendelsen af det integrerede system, der 
er omhandlet i afsnit IV, kapitel II. 
Kommissionen tilrettelægger udveksling 
af synspunkter med medlemsstaterne 
herom.

2. Kommissionen tilrettelægger 
udveksling af synspunkter med 
medlemsstaterne om det integrerede 
system, der er omhandlet i afsnit IV, 
kapitel II.

Begrundelse

I artiklen er det uklart, hvilke oplysninger Kommissionen forventer om anvendelsen af IFKS, 
og hvornår. Dette bør være mere præcist.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) oplysninger om foranstaltninger 
truffet i henhold til artikel 57

udgår

Begrundelse

Det er uklart, hvilke oplysninger Kommissionen forventer om gennemførelsen af beskyttelse af 
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EU's finansielle interesser, og dette bør være mere præcist.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) medlemsstaternes meddelelse til 
Kommissionen af oplysninger, 
dokumenter, statistikker og rapporter, 
samt frister for og metoder til meddelelse 
heraf.

udgår

Begrundelse

Ved planlægningen af datasystemer er det meget vigtigt på forhånd at vide, hvilke 
oplysninger, dokumenter osv., der skal kommunikeres, og hvilke frister og metoder der skal 
anvendes i forbindelse med disse meddelelser.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96 udgår
Offentliggørelse af oplysninger om 
støttemodtagerne
1. Medlemsstaterne sørger for, at det 
hvert år efterfølgende offentliggøres, 
hvem der modtager støtte fra fondene, jf. 
[artikel 44, stk. 3-5, i forordning (EU) 
.../... forordningen om fælles 
bestemmelser] og nærværende artikels 
stk. 2, 3 og 4.
2. [Artikel 44, stk. 3-5 i forordning 
(EU) …/… forordningen om fælles 
bestemmelser] finder anvendelse på 
modtagere af støtte fra EGFL og ELFUL, 
hvis det er relevant; beløbene for det 
nationale bidrag og 
medfinansieringssatsen som omhandlet i 
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nævnte forordnings artikel 44, stk. 3, litra 
h) og i), finder imidlertid ikke anvendelse 
på EGFL.
3. I dette kapitel forstås ved:
– "operation": foranstaltning eller 
intervention
– "sted": den kommune, hvor 
støttemodtageren har hjemsted eller er 
registreret, og i givet fald postnummer 
eller den del af postnummeret, som 
identificerer kommunen.
4. De oplysninger, der er omhandlet i 
nævnte forordnings artikel 44, stk. 3-5, 
gøres tilgængelige på et enkelt websites 
for hver medlemsstat. De skal forblive 
tilgængelige i to år fra datoen for deres 
første offentliggørelse.
Medlemsstaterne skal ikke offentliggøre 
de oplysninger, der er omhandlet i artikel 
44, stk. 3-5, litra a) og b), i forordning 
(EU) .../... [forordningen om fælles 
bestemmelser], hvis det beløb, 
støttemodtageren har modtaget i et år, er 
på 1 250 EUR eller mindre.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 96 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96a
Offentliggørelse af støttemodtagere

1. Medlemsstaterne sørger for, at der 
hvert år foretages en efterfølgende 
offentliggørelse af modtagerne af støtte 
fra fondene. Offentliggørelsen skal 
indeholde:
a)  støttemodtagerens navn som 
følger:
i) fornavn og efternavn, når 
støttemodtageren er en fysisk person
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ii) det fulde navn, der er registreret, 
når støttemodtageren har status som 
selvstændig juridisk person i henhold til 
lovgivningen i den berørte medlemsstat
iii) det fulde navn på den registrerede 
eller på anden måde officielt anerkendte 
sammenslutning, når støttemodtageren er 
en sammenslutning uden egen status som 
juridisk person
b) den kommune, hvor 
støttemodtageren har hjemsted eller er 
registreret, og i givet fald postnummer 
eller del deraf, som identificerer 
kommunen
c) for hver foranstaltning, som er 
finansieret af fondene, de betalingsbeløb, 
som hver støttemodtager har fået i det 
pågældende regnskabsår
d) art og beskrivelse af de 
foranstaltninger, som er finansieret af en 
af fondene, og hvorunder den i litra c) 
omhandlede betaling er tildelt.
De i første afsnit nævnte oplysninger 
gøres tilgængelige på et enkelt netsted for 
hver medlemsstat. De skal forblive 
tilgængelige i to år fra datoen for deres 
første offentliggørelse.
2. Hvad angår de betalinger for 
foranstaltninger, som er finansieret af 
ELFUL som anført i stk. 1, første afsnit, 
litra c), skal de beløb, som offentliggøres, 
svare til den samlede offentlige 
finansiering, både Unionens og det 
nationale bidrag.
3. Medlemsstaterne skal ikke 
offentliggøre navnet på en støttemodtager 
som omhandlet i stk. 1, litra a), hvis det 
beløb, en støttemodtager har modtaget i et 
år, er på 1250 EUR eller mindre.

Begrundelse

På grund af den betydelige administrative byrde, den foreslåede ordning vil medføre, vil det 
være bedre at beholde den nuværende ordning for offentliggørelse af EGFL- og ELFUL-
støttemodtagere (årlig offentliggørelse, betalingsorganets forpligtelse til at offentliggøre data 
og fremlægge en liste over data, et enkelt websted for ELFUL og EGFL), der udelukkende er 
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baseret på den horisontale forordning.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 101 med 
henblik på at supplere denne forordning 
eller fastsætte undtagelser herfra i det 
omfang, det er nødvendigt.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 101 med 
henblik på at supplere denne forordning 
eller fastsætte undtagelser herfra i det 
omfang, det er nødvendigt. Disse retsakter 
skal udarbejdes umiddelbart efter, at 
behovet har vist sig.

Begrundelse

Der kan blive behov for mange slags undtagelser osv. for at hjælpe støttemodtagerne, da det 
ikke er muligt at forudse alt på forhånd. Og disse retsakter bør vedtages så hurtigt som 
muligt, når behovet har vist sig.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2021. Den anvendes fra den 1. januar 2023.

Begrundelse

Det kan blive vanskeligt at overholde anvendelsesfristen i 2021, når det tages i betragtning, at 
gennemførelsesbestemmelserne skal vedtages i tide, de nødvendige midler skal stå til 
rådighed, og der skal være tilstrækkelig tid til udvikling af nye it-systemer (overvågning, 
registrering af fremskridt med opnåelse af mål ved hjælp af indikatorer osv.).
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