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Ændringsforslag 103
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I overensstemmelse med artikel 208 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) bør der i den 
fælles landbrugspolitik tages hensyn til 
målene for udviklingssamarbejde, 
herunder de målsætninger, som er 
godkendt inden for rammerne af De 
Forenede Nationer og andre 
internationale organisationer. 
Foranstaltninger i medfør af denne 
forordning bør ikke bringe 
udviklingslandes, navnlig ikke de mindst 
udviklede landes, 
fødevareproduktionskapacitet eller deres 
langsigtede fødevaresikkerhed i fare, og 
foranstaltningerne bør bidrage til at 
opfylde Unionens forpligtelser med 
hensyn til at afbøde klimaændringerne.

Or. en

Ændringsforslag 104
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Gennemførelsen af denne forordning 
bør være i overensstemmelse med målene 
for udviklingssamarbejdet i Unionens 
politiske rammer for fødevaresikkerhed 
(COM (2010)0127) med særligt henblik 
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på at sikre, at anvendelsen af den fælles 
landbrugspolitiks foranstaltninger ikke 
bringer fødevareproduktionskapaciteten 
og den langsigtede fødevaresikkerhed i 
udviklingslandene og disse befolkningers 
evne til at brødføde sig selv i fare, 
samtidig med at kravet om sammenhæng i 
udviklingspolitikken, jf. artikel 208 i 
traktaten om oprettelse af Den 
Europæiske Union, overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 105
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Mindre bureaukrati er et af de 
overordnede mål og krav i reformen af 
den fælles landbrugspolitik. Gennem 
praktisk anvendelige tolerancetærskler og 
bagatelgrænser samt et afvejet forhold 
mellem tillid og kontrol bør de fremtidige 
bureaukratiske byrder for 
medlemsstaterne og modtagerne 
begrænses til et fornuftigt niveau. I 
forbindelse med reduktionen af 
bureaukratiet bør der tages hensyn til de 
administrative og andre omkostninger til 
kontroller på alle niveauer, og 
velfungerende forvaltnings- og 
kontrolsystemer bør belønnes. Det 
vigtigste mål er at reducere bureaukratiet 
og nedbringe byrderne i denne forbindelse 
for landbrugere og forvaltninger og 
begrænse dem til et fornuftigt niveau.

Or. de
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Ændringsforslag 106
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer af denne forordning 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
tillægges Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten, for så vidt angår godkendelse af 
betalingsorganer og koordineringsorganer, 
indholdet af bedriftsrådgivningssystemet, 
foranstaltninger, der skal finansieres over 
Unionens budget under offentlig 
intervention og værdiansættelse af 
foranstaltningerne i forbindelse med 
offentlig intervention, reduktion og 
suspension af godtgørelser til 
medlemsstaterne, kompensation mellem 
udgifter og indtægter under fondene, 
inddrivelse af gæld, sanktioner over for 
modtagere i tilfælde af manglende 
opfyldelse af betingelserne for 
støtteberettigelse, for så vidt angår regler 
om sikkerhedsstillelse, om det integrerede 
administrations- og kontrolsystems 
funktionsmåde, foranstaltninger, der er 
udelukket fra kontrol af transaktioner, 
sanktioner, der anvendes ved 
krydsoverensstemmelse, regler om 
opretholdelse af permanente græsarealer, 
regler om udløsende begivenhed og den 
vekselkurs, der skal anvendes af 
medlemsstater, som ikke benytter euroen, 
samt indholdet af den fælles 
evalueringsramme for de foranstaltninger, 
der vedtages under den fælles 
landbrugspolitik. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(3) For at supplere eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer af denne forordning 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
tillægges Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten, for så vidt angår godkendelse af 
betalingsorganer og koordineringsorganer, 
indholdet af bedriftsrådgivningssystemet, 
foranstaltninger, der skal finansieres over 
Unionens budget under offentlig 
intervention og værdiansættelse af 
foranstaltningerne i forbindelse med 
offentlig intervention, reduktion og 
suspension af godtgørelser til 
medlemsstaterne, kompensation mellem 
udgifter og indtægter under fondene, 
inddrivelse af gæld, sanktioner over for 
modtagere i tilfælde af manglende 
opfyldelse af betingelserne for 
støtteberettigelse, for så vidt angår regler 
om sikkerhedsstillelse, om det integrerede 
administrations- og kontrolsystems 
funktionsmåde, foranstaltninger, der er 
udelukket fra kontrol af transaktioner, 
sanktioner, der anvendes ved 
krydsoverensstemmelse, regler om 
opretholdelse af permanente græsgange, 
regler om udløsende begivenhed og den 
vekselkurs, der skal anvendes af 
medlemsstater, som ikke benytter euroen, 
samt indholdet af den fælles 
evalueringsramme for de foranstaltninger, 
der vedtages under den fælles 
landbrugspolitik. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.
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(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af permanent ”græsareal” (tidligere ”græsgange”) tager ikke tilstrækkeligt 
hensyn til græsning på magre jorde, hvor foderplantearterne kan være træagtige og ikke 
nødvendigvis bare græsarter. Afgræsning på etablerede græsningsarealer forhindrer, at 
arealerne forfalder, og at den biologiske mangfoldighed går tabt på grund af almindeligt 
forekommende arters indtrængen, og bevarer systemer af høj naturværdi, hvilket 
tilvejebringer et offentligt gode. Denne ændring bør finde anvendelse i hele forordningen.

Ændringsforslag 107
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionens budget bør finansiere 
udgifterne til den fælles landbrugspolitik, 
herunder til udvikling af landdistrikter, 
gennem begge fonde, enten direkte eller i 
forbindelse med delt forvaltning med 
medlemsstaterne. Det bør præciseres, 
hvilke foranstaltninger der kan finansieres 
over disse fonde.

(6) Unionens budget bør finansiere 
udgifterne til den fælles landbrugspolitik, 
herunder til udvikling af landdistrikter, 
gennem begge fonde, enten direkte eller i 
forbindelse med delt forvaltning med 
medlemsstaterne. Det bør præciseres, 
hvilke foranstaltninger der kan finansieres 
over disse fonde. Ændringer af 
foranstaltningers bestemmelser med 
tilbagevirkende kraft bør undgås.

Or. en

Ændringsforslag 108
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Hvis en medlemsstat godkender mere (8) Hvis en medlemsstat godkender mere 
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end ét betalingsorgan, er det vigtigt, at den 
udpeger ét enkelt koordineringsorgan, som 
skal sikre en sammenhængende forvaltning 
af midlerne, etablere forbindelsen mellem 
Kommissionen og de forskellige godkendte 
betalingsorganer og sørge for, at de 
oplysninger, som Kommissionen anmoder 
om vedrørende de forskellige 
betalingsorganers aktiviteter, hurtigt kan 
meddeles. Koordineringsorganet bør også 
være ansvarligt for at sikre, at der træffes 
afhjælpende foranstaltninger, og at 
Kommissionen holdes underrettet om 
opfølgningen, og det bør sørge for en 
homogen anvendelse af fælles regler og 
standarder.

end ét betalingsorgan, er det vigtigt, at den 
udpeger et koordineringsorgan, som skal 
sikre en sammenhængende forvaltning af 
midlerne, etablere forbindelsen mellem 
Kommissionen og de forskellige godkendte 
betalingsorganer og sørge for, at de 
oplysninger, som Kommissionen anmoder 
om vedrørende de forskellige 
betalingsorganers aktiviteter, hurtigt kan 
meddeles. Koordineringsorganet bør også 
være ansvarligt for at sikre, at der træffes 
afhjælpende foranstaltninger, og at 
Kommissionen holdes underrettet om 
opfølgningen, og det bør sørge for 
anvendelse af internationalt accepterede
regler og standarder.

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering af, at betalingsorganet, som har ansvaret for disse opgaver, ikke 
nødvendigvis kun har ansvar for disse opgaver, og at koordinationsorganerne for 
betalingsorganerne bør bedømme betalingsorganernes præstation på grundlag af 
internationalt accepterede standarder, eftersom der for tiden ikke er nogen vejledning til, 
hvordan et organ skal udarbejde sin udtalelse.

Ændringsforslag 109
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kun betalingsorganer, der er godkendt 
af medlemsstaterne, kan give en rimelig 
sikkerhed for, at der er foretaget den 
nødvendige kontrol inden udbetalingen af 
Unionens støtte til modtagerne. Det bør 
derfor være eksplicit fastlagt, at kun 
udgifter afholdt af godkendte 
betalingsorganer kan godtgøres over 
Unionens budget.

(9) Kun betalingsorganer, der er godkendt 
af medlemsstaterne, kan give en rimelig 
sikkerhed for, at der er foretaget den 
nødvendige kontrol inden udbetalingen af 
Unionens støtte til modtagerne. Det bør 
derfor være eksplicit fastlagt, at kun 
udgifter afholdt af godkendte 
betalingsorganer kan godtgøres over 
Unionens budget, og at disse kontroller
udføres på grundlag af én enkelt 
integreret stikprøve.
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Or. en

Begrundelse

Kontrolmetoden bør være baseret på en enkelt integreret stikprøve for at nedbringe byrden 
for de ansvarlige organer.

Ændringsforslag 110
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Kun betalingsorganer, der er godkendt 
af medlemsstaterne, kan give en rimelig 
sikkerhed for, at der er foretaget den 
nødvendige kontrol inden udbetalingen af 
Unionens støtte til modtagerne. Det bør 
derfor være eksplicit fastlagt, at kun
udgifter afholdt af godkendte 
betalingsorganer kan godtgøres over 
Unionens budget.

(9) Kun betalingsorganer, der er godkendt 
af medlemsstaterne, kan give en rimelig 
sikkerhed for, at der er foretaget den 
nødvendige kontrol inden udbetalingen af 
Unionens støtte til modtagerne. Det bør 
derfor være eksplicit fastlagt, at kun 
godkendte betalingsorganer kan være 
ansvarlige for udgifter, der skal godtgøres 
over Unionens budget.

Or. en

Ændringsforslag 111
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) De stigende krav til certificerings- og 
betalingsorganerne bør ikke føre til 
yderligere bureaukrati i medlemsstaterne, 
og de bør frem for alt ikke overstige 
internationale kontrolstandarder. For så 
vidt angår omfanget og indholdet af de 
forhold, der skal kontrolleres, bør der 
sikres omkostningseffektivitet, og 
yderligere indberetningsforpligtelser bør 
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medføre en entydig merværdi.

Or. de

Ændringsforslag 112
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at modtagerne kan blive mere 
bevidste om forholdet mellem 
landbrugspraksis og forvaltning af 
landbrug på den ene side og standarder 
vedrørende miljø, klimaforandring, god 
landbrugsmæssig stand af jord, 
fødevaresikkerhed, folkesundhed, 
dyresundhed, plantesundhed og 
dyrevelfærd på den anden side, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne indfører et 
omfattende bedriftsrådgivningssystem, som 
tilbyder rådgivning til modtagerne. Dette 
bedriftsrådgivningssystem bør på ingen 
måde påvirke modtagernes forpligtelse og 
ansvar for at respektere disse standarder.
Medlemsstaterne bør også sørge for, at der 
er en klar adskillelse mellem rådgivning og 
kontrol.

(10) For at modtagerne kan blive mere 
bevidste om forholdet mellem 
landbrugspraksis, forvaltning og 
risikostyring af landbrug på den ene side 
og standarder vedrørende miljø, 
klimaforandring, god landbrugsmæssig 
stand af jord, fødevaresikkerhed, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd på den anden side, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne indfører et 
omfattende bedriftsrådgivningssystem, som 
tilbyder rådgivning til modtagerne. Dette 
bedriftsrådgivningssystem bør på ingen 
måde påvirke modtagernes forpligtelse og 
ansvar for at respektere disse standarder.
Medlemsstaterne bør også sørge for, at der 
er en klar adskillelse mellem rådgivning og 
kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 113
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 
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falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 
dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik. Denne ordning bør 
i sidste instans dække visse elementer, der 
vedrører mindskelse af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, notifikation om plante- og 
dyresygdomme, innovation samt 
bæredygtig udvikling af den økonomiske 
aktivitet i små landbrug.

falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 
dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik såvel som 
foranstaltninger, der er tilgængelige 
under søjle II (forordning EU nr.
RD/xxx), som forbedrer 
fødevareproduktionssystemers 
bæredygtighed, såsom økologisk 
landbrug, landbrug af høj naturværdi og 
landbrugs-, miljø- og klimamæssige 
foranstaltninger. Denne ordning bør i 
sidste instans dække visse elementer, der 
vedrører mindskelse af og tilpasning til 
klimaforandring, jordbund, biodiversitet, 
beskyttelse af vand og effektive 
næringsstofkredsløb, plante- og 
dyresygdomme, herunder bekæmpelse af 
skadegørere uden kemikalier, og
innovation samt bæredygtig udvikling af 
den økonomiske aktivitet i små landbrug.

Or. en

Ændringsforslag 114
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 
falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 
falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 
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dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik. Denne ordning bør 
i sidste instans dække visse elementer, der 
vedrører mindskelse af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, notifikation om plante- og 
dyresygdomme, innovation samt
bæredygtig udvikling af den økonomiske 
aktivitet i små landbrug.

dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik. Desuden bør
denne ordning dække visse elementer, der 
vedrører mindskelse af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, notifikation om plante- og 
dyresygdomme, innovation. Denne 
ordning bør i sidste instans dække
bæredygtig udvikling af den økonomiske 
aktivitet i små landbrug samt tilgængelige 
muligheder for effektiv forvaltning af 
økonomiske og miljømæssige risici.

Or. en

Ændringsforslag 115
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 
falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 
dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik. Denne ordning 

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 
falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 
dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
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bør i sidste instans dække visse elementer, 
der vedrører mindskelse af og tilpasning 
til klimaforandring, biodiversitet, 
beskyttelse af vand, notifikation om 
plante- og dyresygdomme, innovation 
samt bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug.

fælles landbrugspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 116
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 
falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 
dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik. Denne ordning bør 
i sidste instans dække visse elementer, der 
vedrører mindskelse af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, notifikation om plante- og 
dyresygdomme, innovation samt 
bæredygtig udvikling af den økonomiske 
aktivitet i små landbrug.

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør 
mindst dække de krav og standarder, som 
falder ind under 
krydsoverensstemmelsesordningens 
anvendelsesområde. Systemet bør også 
dække de krav, der skal respekteres med 
hensyn til praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, ved direkte 
betalinger, samt bevaring af 
landbrugsarealer i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte 
betaling til landbrugere under 
støtteordninger inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik. Denne ordning bør 
i sidste instans dække visse elementer, der 
vedrører mindskelse af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, notifikation om plante- og 
dyresygdomme, innovation samt 
bæredygtig udvikling af den økonomiske 
aktivitet i landbrug, hvor det er 
nødvendigt.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med brugen af det agrometeorologiske 
system og erhvervelsen og forbedringen af 
satellitbilleder, bør det være muligt for 
Kommissionen at forvalte 
landbrugsmarkederne og at gøre det lettere
at overvåge landbrugsudgifterne.

(14) Med brugen af det agrometeorologiske 
system og erhvervelsen og forbedringen af 
satellitbilleder, bør det være muligt for 
Kommissionen at forvalte 
landbrugsmarkederne og gøre det lettere at 
overvåge landbrugsudgifterne og de 
ressourcer, som landbruget er afhængigt 
af, herunder skovlandbrugssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 118
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Med henblik på at sikre, at beløbene 
til finansiering af den fælles 
landbrugspolitik svarer til de årlige lofter, 
bør den finansielle mekanisme, der 
henvises til i Rådets forordning (EF) nr. 
73/2009 af 19. januar 2009 om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere, om ændring af forordning
(EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006,
(EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1782/2003, hvorved det 
direkte støtteniveau bliver tilpasset, 
bibeholdes. I sammen forbindelse er det 
nødvendigt at bemyndige Kommissionen 
til at fastsætte disse tilpasninger, hvis 
Rådet ikke har fastsat dem inden den 30. 

(17) Med henblik på at sikre, at beløbene 
til finansiering af den fælles 
landbrugspolitik svarer til de årlige lofter, 
bør den finansielle mekanisme, der 
henvises til i Rådets forordning (EF) nr. 
73/2009 af 19. januar 2009 om fælles 
regler for den fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af visse støtteordninger 
for landbrugere, om ændring af forordning
(EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006,
(EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1782/2003, hvorved det 
direkte støtteniveau bliver tilpasset, når 
prognoserne indikerer, at underloftet 
under udgiftsområde 2, med en 
sikkerhedsmargin på 300 000 000 EUR, 
overskrides i et givet regnskabsår,
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juni i det kalenderår, som de vedrører. bibeholdes. I sammen forbindelse er det 
nødvendigt at bemyndige Kommissionen 
til at fastsætte disse tilpasninger, hvis 
Rådet ikke har fastsat dem inden den 30. 
juni i det kalenderår, som de vedrører.

Or. en

Ændringsforslag 119
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Budgetdisciplinen indebærer også en 
løbende undersøgelse af den 
budgetmæssige situation på mellemlang 
sigt. Derfor bør Kommissionen i 
forbindelse med fremsættelsen af 
budgetforslaget for et givet år forelægge 
sine overslag og sin analyse for Europa-
Parlamentet og Rådet og eventuelt foreslå 
lovgiveren relevante foranstaltninger.
Endvidere bør Kommissionen på ethvert 
tidspunkt fuldt ud udnytte sine 
forvaltningsbeføjelser for at sikre, at det 
årlige loft overholdes, og den bør om 
nødvendigt stille forslag til Europa-
Parlamentet og til Rådet eller til Rådet om 
passende foranstaltninger med henblik på 
genopretning af budgetsituationen. Hvis 
det årlige loft ikke kan overholdes ved 
udløbet af et regnskabsår på grund af
medlemsstaternes 
godtgørelsesanmodninger, bør 
Kommissionen kunne vedtage 
foranstaltninger, der sikrer en foreløbig 
fordeling af det disponible budget mellem 
medlemsstaterne proportionalt med deres 
endnu ikke imødekomne 
betalingsanmodninger samt overholdelse af 
det fastsatte loft for det pågældende år.
Betalingerne for det pågældende år bør 
foretages over det følgende regnskabsår, og 

(19) Budgetdisciplinen indebærer også en 
løbende undersøgelse af den 
budgetmæssige situation på mellemlang 
sigt. Derfor bør Kommissionen i 
forbindelse med fremsættelsen af 
budgetforslaget for et givet år forelægge 
sine overslag og sin analyse for Europa-
Parlamentet og Rådet og eventuelt foreslå 
lovgiveren relevante foranstaltninger.
Endvidere bør Kommissionen på ethvert 
tidspunkt fuldt ud udnytte sine 
forvaltningsbeføjelser for at sikre, at det 
årlige loft overholdes, og den bør om 
nødvendigt stille forslag til Europa-
Parlamentet og til Rådet eller til Rådet om 
passende foranstaltninger med henblik på 
genopretning af budgetsituationen. Hvis 
det årlige loft ikke kan overholdes ved 
udløbet af et regnskabsår på grund af 
medlemsstaternes 
godtgørelsesanmodninger, bør 
Kommissionen kunne vedtage 
foranstaltninger, der sikrer en foreløbig 
fordeling af det disponible budget, hvor 
der tages højde for en margin på 
300 000 000 EUR under dette loft, mellem 
medlemsstaterne proportionalt med deres 
endnu ikke imødekomne 
betalingsanmodninger samt overholdelse af 
det fastsatte loft for det pågældende år.



AM\910033DA.doc 15/184 PE492.777v02-00

DA

den samlede finansiering fra Unionen pr. 
medlemsstat bør fastsættes endeligt, 
ligesom der bør fastsættes en udligning 
mellem medlemsstaterne med henblik på at 
overholde det fastsatte beløb.

Betalingerne for det pågældende år bør 
foretages over det følgende regnskabsår, og 
den samlede finansiering fra Unionen pr. 
medlemsstat bør fastsættes endeligt, 
ligesom der bør fastsættes en udligning 
mellem medlemsstaterne med henblik på at 
overholde det fastsatte beløb.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende margin på 300 mio. EUR under underloftet for EGFL bør ikke fjernes som 
sikkerhedsmekanisme.

Ændringsforslag 120
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På tidspunktet for gennemførelsen af 
budgettet bør Kommissionen etablere en 
ordning for månedlig varsling og 
overvågning af landbrugsudgifterne, 
således at den, hvis der er risiko for 
overskridelse af det årlige loft, hurtigst 
muligt kan vedtage de relevante 
foranstaltninger som led i de 
forvaltningsbeføjelser, den er tillagt, og 
foreslå andre foranstaltninger, hvis disse 
foranstaltninger viser sig at være 
utilstrækkelige. Kommissionen bør 
forelægge en periodisk rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet, som sammenligner 
udviklingen i de hidtil afholdte udgifter i 
forhold til profilerne, samt en vurdering af 
den forventede gennemførelse i resten af 
regnskabsåret.

(20) På tidspunktet for gennemførelsen af 
budgettet bør Kommissionen etablere en 
ordning for månedlig varsling og 
overvågning af landbrugsudgifterne, 
således at den, hvis der er risiko for 
overskridelse af det årlige loft, hurtigst 
muligt kan vedtage de relevante 
foranstaltninger som led i de 
forvaltningsbeføjelser, den er tillagt, og 
foreslå andre foranstaltninger, hvis disse 
foranstaltninger viser sig at være 
utilstrækkelige under hensyntagen til den 
margin, der er fastlagt i betragtning 19.
Kommissionen bør forelægge en periodisk 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, 
som sammenligner udviklingen i de hidtil 
afholdte udgifter i forhold til profilerne, 
samt en vurdering af den forventede 
gennemførelse i resten af regnskabsåret.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 19 bør henvisningen til marginen på 300 mio. EUR 
under EGFL-underloftet genindsættes i denne betragtning.

Ændringsforslag 121
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Programmerne for udvikling af 
landdistrikterne finansieres over Unionens 
budget på grundlag af forpligtelser i årlige 
trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra 
iværksættelsen af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne kunne råde 
over Unionens midler. Det er derfor 
nødvendigt at etablere en 
forfinansieringsordning, der kan sikre et 
regelmæssigt flow af betalinger til 
modtagerne, ligesom grænserne for en 
sådan ordning bør fastlægges.

(23) Programmerne for udvikling af 
landdistrikterne finansieres over Unionens 
budget på grundlag af forpligtelser i årlige 
trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra 
iværksættelsen af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne kunne råde 
over Unionens midler. Medlemsstaterne 
kan over for Kommissionen senest to 
måneder efter denne beslutning angive, at 
de ikke ønsker at modtage en 
forfinansiering Det er derfor nødvendigt at 
etablere en forfinansieringsordning, der 
kan sikre et regelmæssigt flow af 
betalinger til modtagerne, ligesom 
grænserne for en sådan ordning bør 
fastlægges. 

Or. en

Begrundelse

For at lette presset på medlemsstaternes budgetter bør de medlemsstater, som ikke har behov 
for et forfinansieringsbeløb for at iværksætte deres programmer, kunne afslå et sådant beløb.

Ændringsforslag 122
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Programmerne for udvikling af 
landdistrikterne finansieres over Unionens 
budget på grundlag af forpligtelser i årlige 
trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra 
iværksættelsen af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne kunne råde 
over Unionens midler. Det er derfor 
nødvendigt at etablere en 
forfinansieringsordning, der kan sikre et 
regelmæssigt flow af betalinger til 
modtagerne, ligesom grænserne for en 
sådan ordning bør fastlægges.

(23) Programmerne for udvikling af 
landdistrikterne finansieres over Unionens 
budget på grundlag af forpligtelser i årlige 
trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra 
iværksættelsen af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne kunne råde 
over Unionens midler, hvis de ønsker det.
Det er derfor nødvendigt at etablere en 
forfinansieringsordning, der kan sikre et 
regelmæssigt flow af betalinger til 
modtagerne, ligesom grænserne for en 
sådan ordning bør fastlægges.

Or. en

Ændringsforslag 123
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Unionens støtte bør udbetales i god 
tid, således at modtagerne kan udnytte den 
effektivt. Hvis medlemsstaterne ikke 
overholder de betalingsfrister, der er fastsat 
i Unionens lovgivning, vil det kunne give 
alvorlige problemer for modtagerne og 
bringe princippet om Unionens budgets 
etårighed i fare. Derfor bør de udgifter, der 
er afholdt med overskridelse af 
betalingsfrister, udelukkes fra Unionens 
finansiering. For at kunne overholde 
proportionalitetsprincippet bør 
Kommissionen kunne fastsætte 
bestemmelser, der fastslår undtagelserne 
fra denne generelle regel. Dette princip, 
som er fastlagt i forordning (EF) nr. 
1290/2005, bør bibeholdes og gælde både
for EGFL og ELFUL. Hvis 
medlemsstaterne betaler for sent, bør de 
tilføje renter til det oprindelige beløb i 

(25) Unionens støtte bør udbetales i god 
tid, således at modtagerne kan udnytte den 
effektivt. Hvis medlemsstaterne ikke 
overholder de betalingsfrister, der er fastsat 
i Unionens lovgivning, vil det kunne give 
alvorlige problemer for modtagerne og 
bringe princippet om Unionens budgets 
etårighed i fare. Derfor bør de udgifter, der 
er afholdt med overskridelse af 
betalingsfrister, udelukkes fra Unionens 
finansiering. For at kunne overholde 
proportionalitetsprincippet bør 
Kommissionen kunne fastsætte 
bestemmelser, der fastslår undtagelserne 
fra denne generelle regel. Dette princip, 
som er fastlagt i forordning (EF) nr. 
1290/2005, bør bibeholdes og gælde både 
for EGFL og ELFUL.
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deres egne omkostninger for at 
kompensere modtagerne. En sådan 
bestemmelse vil kunne give 
medlemsstaterne incitament til bedre at 
overholde betalingsfrister og vil kunne 
give modtagerne større sikkerhed for at 
blive betalt til tiden eller i det mindste 
blive kompenseret i tilfælde af for sen 
betaling.

Or. en

Ændringsforslag 124
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Unionens støtte bør udbetales i god 
tid, således at modtagerne kan udnytte den 
effektivt. Hvis medlemsstaterne ikke 
overholder de betalingsfrister, der er fastsat 
i Unionens lovgivning, vil det kunne give 
alvorlige problemer for modtagerne og 
bringe princippet om Unionens budgets 
etårighed i fare. Derfor bør de udgifter, der 
er afholdt med overskridelse af 
betalingsfrister, udelukkes fra Unionens 
finansiering. For at kunne overholde 
proportionalitetsprincippet bør 
Kommissionen kunne fastsætte 
bestemmelser, der fastslår undtagelserne 
fra denne generelle regel. Dette princip, 
som er fastlagt i forordning (EF) nr. 
1290/2005, bør bibeholdes og gælde både 
for EGFL og ELFUL. Hvis 
medlemsstaterne betaler for sent, bør de 
tilføje renter til det oprindelige beløb i 
deres egne omkostninger for at kompensere 
modtagerne. En sådan bestemmelse vil 
kunne give medlemsstaterne incitament til 
bedre at overholde betalingsfrister og vil 
kunne give modtagerne større sikkerhed for 
at blive betalt til tiden eller i det mindste 

(25) Unionens støtte bør udbetales i god 
tid, således at modtagerne kan udnytte den 
effektivt. Hvis medlemsstaterne ikke 
overholder de betalingsfrister, der er fastsat 
i Unionens lovgivning, vil det kunne give 
alvorlige problemer for modtagerne og 
bringe princippet om Unionens budgets 
etårighed i fare. Derfor bør de udgifter, der 
er afholdt med overskridelse af 
betalingsfrister, udelukkes fra Unionens 
finansiering. For at kunne overholde 
proportionalitetsprincippet bør 
Kommissionen kunne fastsætte 
bestemmelser, der fastslår undtagelserne 
fra denne generelle regel. Dette princip, 
som er fastlagt i forordning (EF) nr. 
1290/2005, bør bibeholdes og gælde både 
for EGFL og ELFUL. Hvis 
medlemsstaterne betaler for sent, bør de 
tilføje renter til det oprindelige beløb i 
deres egne omkostninger for at kompensere 
modtagerne. En sådan bestemmelse vil 
kunne give medlemsstaterne incitament til 
bedre at overholde betalingsfrister og vil 
kunne give modtagerne større sikkerhed for 
at blive betalt til tiden eller i det mindste 
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blive kompenseret i tilfælde af for sen 
betaling.

blive kompenseret i tilfælde af for sen 
betaling. Gennemførelsen af de 
kvalificerende projekter under ELFUL og 
finansieringseffektiviteten ville blive gjort 
lettere, hvis der skabes højst mulig grad af 
sammenhæng i fortolkningen af 
forordninger, der fastlægger 
bestemmelser for støtteberettigelse.

Or. en

Ændringsforslag 125
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ifølge sektorlandbrugslovgivningen 
skal medlemsstaterne inden for nærmere 
fastsatte frister indsende oplysninger om 
det antal kontroller, der bliver foretaget, og 
om resultaterne heraf. Disse 
kontrolstatistikker benyttes til at fastslå 
fejlniveauer på medlemsstatsplan og mere 
generelt til at kontrollere forvaltningen af 
EGFL og ELFUL. De er en vigtig kilde for 
Kommissionen til at kunne se, om fondene 
bliver forvaltet korrekt, og de er et 
væsentligt element i den årlige 
revisionserklæring. I betragtning af hvor 
vigtige disse statistiske oplysninger er og 
for at sikre, at medlemsstaterne overholder 
deres forpligtelse til at indsende dem til 
tiden, er det nødvendigt med en 
afskrækkende virkning for at undgå for sen 
indsendelse af de krævede data, som står i 
et rimeligt forhold til omfanget af de 
manglende data. Derfor bør der indføres 
bestemmelser, som giver Kommissionen 
mulighed for at suspendere dele af de 
månedlige eller mellemliggende betalinger, 
som der ikke er blevet indsendt relevante, 
statistiske oplysninger om til tiden.

(27) Ifølge sektorlandbrugslovgivningen 
skal medlemsstaterne inden for nærmere 
fastsatte frister indsende oplysninger om 
det antal kontroller, der bliver foretaget, og 
om resultaterne heraf. Disse 
kontrolstatistikker benyttes til at fastslå 
fejlniveauer på medlemsstatsplan og mere 
generelt til at kontrollere forvaltningen af 
EGFL og ELFUL. De er en vigtig kilde for 
Kommissionen til at kunne se, om fondene 
bliver forvaltet korrekt, og de er et 
væsentligt element i den årlige 
revisionserklæring. I betragtning af hvor 
vigtige disse statistiske oplysninger er og 
for at sikre, at medlemsstaterne overholder 
deres forpligtelse til at indsende dem til 
tiden, er det nødvendigt med en 
afskrækkende virkning, der står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen, for at 
undgå for sen indsendelse af de krævede 
data, som står i et rimeligt forhold til 
omfanget af de manglende data. Derfor bør 
der indføres bestemmelser, som kun giver 
Kommissionen mulighed for at suspendere 
dele af de månedlige eller mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante, statistiske oplysninger om til 
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tiden, hvor forsinkelsen udgør en risiko 
for gennemførelsen af den årlige 
dechargeprocedure, i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 126
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ifølge sektorlandbrugslovgivningen 
skal medlemsstaterne inden for nærmere 
fastsatte frister indsende oplysninger om 
det antal kontroller, der bliver foretaget, og 
om resultaterne heraf. Disse 
kontrolstatistikker benyttes til at fastslå 
fejlniveauer på medlemsstatsplan og mere 
generelt til at kontrollere forvaltningen af 
EGFL og ELFUL. De er en vigtig kilde for 
Kommissionen til at kunne se, om fondene 
bliver forvaltet korrekt, og de er et 
væsentligt element i den årlige 
revisionserklæring. I betragtning af hvor 
vigtige disse statistiske oplysninger er og 
for at sikre, at medlemsstaterne 
overholder deres forpligtelse til at 
indsende dem til tiden, er det nødvendigt 
med en afskrækkende virkning for at 
undgå for sen indsendelse af de krævede 
data, som står i et rimeligt forhold til 
omfanget af de manglende data. Derfor 
bør der indføres bestemmelser, som giver 
Kommissionen mulighed for at 
suspendere dele af de månedlige eller 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante, statistiske 
oplysninger om til tiden.

(27) Ifølge sektorlandbrugslovgivningen 
skal medlemsstaterne inden for nærmere 
fastsatte frister indsende oplysninger om 
det antal kontroller, der bliver foretaget, og 
om resultaterne heraf. Disse 
kontrolstatistikker benyttes til at fastslå 
fejlniveauer på medlemsstatsplan og mere 
generelt til at kontrollere forvaltningen af 
EGFL og ELFUL. De er en vigtig kilde for 
Kommissionen til at kunne se, om fondene 
bliver forvaltet korrekt, og de er et 
væsentligt element i den årlige 
revisionserklæring.

Or. en
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Ændringsforslag 127
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Finansieringen af foranstaltninger og 
aktioner under den fælles landbrugspolitik 
vil delvis ske inden for rammerne af delt 
forvaltning. For at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af Unionens midler 
bør Kommissionen kontrollere den 
forvaltning af fondene, der foretages af de 
myndigheder i medlemsstaterne, som er 
ansvarlige for at foretage betalinger. Det 
bør fastslås, hvilken form for kontrol der 
skal foretages af Kommissionen, og under 
hvilke betingelser Kommissionen kan 
varetage sit ansvar for gennemførelsen af 
budgettet, ligesom det bør præciseres, 
hvilke samarbejdsforpligtelser 
medlemsstaterne har.

(30) Finansieringen af foranstaltninger og 
aktioner under den fælles landbrugspolitik 
vil delvis ske inden for rammerne af delt 
forvaltning. For at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af Unionens midler 
bør Kommissionen gennemføre de 
nødvendige kontroller af den forvaltning 
af fondene, der foretages af de 
myndigheder i medlemsstaterne, som er
ansvarlige for at foretage betalinger. Det 
bør fastslås, hvilke generelle regler og 
principper Kommissionen skal følge, når 
den gennemfører kontroller, og hvilken 
form for kontrol, der skal foretages af 
Kommissionen, og under hvilke betingelser 
Kommissionen kan varetage sit ansvar for 
gennemførelsen af budgettet, ligesom det 
bør præciseres, hvilke 
samarbejdsforpligtelser medlemsstaterne 
har

Or. en

Ændringsforslag 128
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at Kommissionen kan opfylde sin 
forpligtelse til at sikre, at der i 
medlemsstaterne findes systemer til 
forvaltning af og tilsyn med Unionens 
udgifter, og at disse fungerer korrekt, og 

(31) For at Kommissionen kan opfylde sin 
forpligtelse til at sikre, at der i 
medlemsstaterne findes systemer til 
forvaltning af og tilsyn med Unionens 
udgifter, og at disse fungerer korrekt, bør
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uden at dette berører den kontrol, der 
gennemføres af medlemsstaterne, bør
Kommissionen kunne bemyndige personer 
til at foretage kontrol, og de bør have 
mulighed for at anmode medlemsstaterne 
om bistand hertil.

Kommissionen, under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet, den tillid, der 
er til nationale kontrollers og 
forvaltningers pålidelighed samt de 
nationale kontrollers samlede resultater i 
antallet af kontroller, som Kommissionen 
skal foretage, kunne bemyndige personer 
til at foretage kontrol, og de bør have 
mulighed for at anmode medlemsstaterne 
om bistand hertil

Or. en

Ændringsforslag 129
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Det er Kommissionen, som i henhold 
til artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union er ansvarlig for den 
korrekte anvendelse af 
fællesskabslovgivningen, og som bør 
afgøre, om de udgifter, der er afholdt af 
medlemsstaterne, er i overensstemmelse 
med Unionens lovgivning.
Medlemsstaterne bør have ret til at 
begrunde deres beslutninger om betaling 
og at anmode om mægling, hvis der er 
uenighed mellem dem og Kommissionen.
For at give medlemsstaterne retslig og 
finansiel sikkerhed vedrørende tidligere 
afholdte udgifter, bør der fastsættes en 
maksimumsfrist, inden for hvilken 
Kommissionen kan beslutte, om 
manglende overholdelse har finansielle 
konsekvenser. Proceduren til efterprøvning 
af regnskabsafslutningen bør for ELFUL's 
vedkommende være på linje med 
bestemmelserne vedrørende 
Kommissionens finansielle korrektioner 
som fastlagt i del 2 i forordning (EU) nr. 

(34) Det er Kommissionen, som i henhold 
til artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union er ansvarlig for den 
korrekte anvendelse af 
fællesskabslovgivningen, og som bør 
afgøre, om de udgifter, der er afholdt af 
medlemsstaterne, er i overensstemmelse 
med Unionens lovgivning, hvor det er 
relevant på grundlag af en vurdering af 
den faktiske risiko for landbrugsfondene.
Medlemsstaterne bør have ret til at 
begrunde deres beslutninger om betaling 
og at anmode om mægling, hvis der er 
uenighed mellem dem og Kommissionen.
For at give medlemsstaterne retslig og 
finansiel sikkerhed vedrørende tidligere 
afholdte udgifter, bør der fastsættes en 
maksimumsfrist, inden for hvilken 
Kommissionen kan beslutte, om 
manglende overholdelse har finansielle 
konsekvenser. Proceduren til efterprøvning 
af regnskabsafslutningen bør for ELFUL's 
vedkommende være på linje med 
bestemmelserne vedrørende 
Kommissionens finansielle korrektioner 
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CR/xxx. som fastlagt i del 2 i forordning (EU) nr. 
CR/xxx.

Or. en

Ændringsforslag 130
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaternes 
inddrivelsesprocedurer kan bevirke, at 
inddrivelsen forsinkes i et antal år uden 
nogen garanti for et vellykket resultat. 
Udgifterne i forbindelse med disse 
procedurer kan også stå i et urimeligt 
forhold til de foretagne eller mulige 
inddrivelser. Medlemsstaterne bør derfor i 
visse tilfælde kunne indstille 
inddrivelsesprocedurerne.

(36) Medlemsstaternes 
inddrivelsesprocedurer kan bevirke, at 
inddrivelsen forsinkes i et antal år uden 
nogen garanti for et vellykket resultat. 
Udgifterne i forbindelse med disse 
procedurer kan også stå i et urimeligt 
forhold til de foretagne eller mulige 
inddrivelser. Dette gælder også for 
inddrivelser af uberettiget udbetalte beløb 
og renter under en given bagatelgrænse. 
Omkostningseffektiviteten bør også sikres 
i denne forbindelse. Medlemsstaterne bør 
derfor i visse tilfælde kunne indstille 
inddrivelsesprocedurerne.

Or. de

Begrundelse

Inddrivelsen af småbeløb forårsager en ikke uvæsentlig mængde bureaukrati. Beløb under en 
bestemt bagatelgrænse bør således ikke inddrives, så omkostningseffektiviteten kan sikres.

Ændringsforslag 131
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at beskytte Unionens finansielle (37) For at beskytte Unionens finansielle 
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interesser bør medlemsstaterne vedtage 
foranstaltninger, der kan sikre, at 
transaktioner, der finansieres gennem 
EGFL og ELFUL, rent faktisk har fundet 
sted og er gennemført korrekt. 
Medlemsstaterne bør også forebygge, 
afsløre og effektivt behandle enhver 
uregelmæssighed eller manglende 
overholdelse af forpligtelser fra 
modtagernes side. I den forbindelse bør 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser finde 
anvendelse.

interesser bør medlemsstaterne vedtage 
foranstaltninger, der kan sikre, at 
transaktioner, der finansieres gennem 
EGFL og ELFUL, rent faktisk har fundet 
sted og er gennemført korrekt. 
Medlemsstaterne bør også forebygge, 
afsløre og effektivt behandle enhver 
uregelmæssighed eller manglende 
overholdelse af forpligtelser fra 
modtagernes side. I den forbindelse bør 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser finde 
anvendelse. For at sikre sammenhæng i 
EU’s politiske prioriteringer og 
målsætninger bør rammen for, hvad der 
betragtes som risikabelt for Unionens 
budgets finansielle interesser også 
omfatte risici for miljøet og 
folkesundheden, eftersom 
omkostningerne i forbindelse med disse 
eksternaliseres til andre offentlige 
udgifter, herunder EU’s udgifter. Det bør 
sikre effektivitet i de offentlige udgifter, 
når ekstraomkostninger minimeres på 
andre områder.

Or. en

Ændringsforslag 132
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af sanktioner 
findes i forskellige sektorforskrifter for 
landbruget. Disse regler bør samles i en og 
samme lovramme på et horisontalt plan. De 

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af sanktioner 
findes i forskellige sektorforskrifter for 
landbruget. Disse regler bør samles i en og 
samme lovramme på et horisontalt plan. De 
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bør dække medlemsstaternes forpligtelser 
med hensyn til administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, regler om inddrivelse, 
nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der 
bør også fastlægges regler om kontrol af 
forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at 
gøre med betaling af en støtte.

bør dække medlemsstaternes forpligtelser 
med hensyn til administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, regler om inddrivelse, 
nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der 
bør også fastlægges regler om kontrol af 
forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at 
gøre med betaling af en støtte. For at 
sende et sammenhængende og klart signal 
til landbrugerne er det vigtigt, at de 
støttekriterier, der meddeles til 
landbrugerne og anvendes af 
inspektørerne, når de fastlægger, hvilke 
områder der er støtteberettigede, bør 
fortolkes, så de sikrer, at ordninger for 
landbrug af høj naturværdi ikke lider 
skade, og at driftsystemers miljøkvalitet 
eller biodiversitet ikke forringes som følge 
af kontroller af støtteberettigelse.

Or. en

Ændringsforslag 133
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af sanktioner 
findes i forskellige sektorforskrifter for 
landbruget. Disse regler bør samles i en og 
samme lovramme på et horisontalt plan. De 
bør dække medlemsstaternes forpligtelser 
med hensyn til administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, regler om inddrivelse, 
nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der 
bør også fastlægges regler om kontrol af 
forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at 
gøre med betaling af en støtte.

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af
administrative sanktioner, der står i et 
rimeligt forhold til overtrædelsen, findes i 
forskellige sektorforskrifter for landbruget.
Disse regler bør samles i en og samme 
lovramme på et horisontalt plan. De bør 
dække medlemsstaternes forpligtelser med 
hensyn til administrativ kontrol og kontrol 
på stedet, herunder de gældende almene 
principper og kriterier, regler om 
inddrivelse, nedsættelse og udelukkelse fra 
støtte. Der bør også fastlægges regler om 
kontrol af forpligtelser, som ikke 
nødvendigvis har at gøre med betaling af 
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en støtte.

Or. en

Ændringsforslag 134
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af sanktioner 
findes i forskellige sektorforskrifter for 
landbruget. Disse regler bør samles i en og 
samme lovramme på et horisontalt plan. De 
bør dække medlemsstaternes forpligtelser 
med hensyn til administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, regler om inddrivelse, 
nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der 
bør også fastlægges regler om kontrol af 
forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at 
gøre med betaling af en støtte.

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af sanktioner 
findes i forskellige sektorforskrifter for 
landbruget. Disse regler bør samles i en og 
samme lovramme på et horisontalt plan. De 
bør dække medlemsstaternes forpligtelser 
med hensyn til administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, regler om inddrivelse, 
nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der 
bør også fastlægges regler om nedsættelse 
af mængden af kontroller, hvor 
fejlraterne er acceptable, og kontrol af 
forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at 
gøre med betaling af en støtte.

Or. en

Ændringsforslag 135
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Denne forordning bør indeholde 
stærke incitamenter til medlemsstaterne 
om at mindske antallet af kontroller på 
stedet, når fejlraten ligger på et 
acceptabelt niveau. Dette gælder navnlig 
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bestemmelserne om det integrerede 
administrations- og kontrolsystem.

Or. pl

Ændringsforslag 136
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Et retfærdigt system til at straffe 
landbrugere for uregelmæssigheder bør 
udelukke dobbelte sanktioner og samtidig 
anvendelse af administrative sanktioner i 
henhold til denne forordning og 
strafferetlige sanktioner i henhold til 
straffeloven, undtagen i tilfælde af 
forsætlig og bevidst svindel.

Or. pl

Ændringsforslag 137
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Betragtning 38 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38b) Alle administrative sanktioner, 
herunder pligt til tilbagebetaling af 
enhver form for betaling, som 
landbrugeren har modtaget, bør ikke være 
baseret på omstændigheder, der objektivt 
ligger uden for landbrugerens kontrol, og 
især ikke på uforudseelige begivenheder.

Or. pl
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Ændringsforslag 138
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares.

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares.
Medlemsstaterne kan drage passende 
nytte af teknologi, når de etablerer disse 
systemer.

Or. en

Ændringsforslag 139
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares.

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares på et 
passende niveau, samtidig med at der 
tages behørigt højde for behovet for ikke 
at pålægge landbrugerne og de 
administrative organer unødige 
administrative byrder.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares.

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares på et 
passende niveau, samtidig med at der 
tages behørigt højde for behovet for ikke 
at pålægge landbrugerne og de 
administrative organer unødige 
administrative byrder.

Or. en

Ændringsforslag 141
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Det bør være muligt for 
medlemsstaterne at beslutte at erklære 
støtte- eller betalingsansøgninger gyldige i 
flere år, især i relation til landbrugere, 
der anvender permanente eller 
traditionelle 
landbrugsproduktionsmetoder.

Or. pl
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Ændringsforslag 142
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Betalinger i henhold til Unionens 
støtteordninger, som er omfattet af det 
integrerede system, bør udbetales af de 
kompetente nationale myndigheder med 
det fulde beløb til modtagerne inden for de 
foreskrevne tidsfrister, dog efter at der er 
foretaget eventuelle nedsættelser i henhold 
til denne forordning. For at gøre 
forvaltningen af de direkte betalinger mere 
fleksibel bør medlemsstaterne kunne 
udbetale betalinger, der er omfattet af det 
integrerede system, i op til to trancher om 
året.

(42) Betalinger i henhold til Unionens 
støtteordninger, som er omfattet af det 
integrerede system, bør udbetales med det 
fulde beløb til modtagerne inden for de 
foreskrevne tidsfrister, dog efter at der er 
foretaget eventuelle nedsættelser i henhold 
til denne forordning. For at gøre 
forvaltningen af de direkte betalinger mere 
fleksibel bør medlemsstaterne kunne 
udbetale betalinger, der er omfattet af det 
integrerede system, i op til to trancher om 
året.

Or. en

Ændringsforslag 143
George Lyon, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Ved 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, som blev erstattet af forordning
(EF) nr. 73/2009, indførtes princippet om, 
at fuldstændig udbetaling til modtagere af 

(50) Ved 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, som blev erstattet af forordning
(EF) nr. 73/2009, indførtes princippet om, 
at fuldstændig udbetaling til modtagere af 
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visse former for støtte under den fælles 
landbrugspolitik bør kædes sammen med 
overholdelse af regler vedrørende 
arealforvaltning, landbrugsproduktion og 
landbrugsaktiviteter. Dette princip blev 
senere afspejlet i Rådets forordning (EF) 
nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om 
støtte til udvikling af landdistrikterne fra 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 
22. oktober 2007 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om særlige bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningen). Under denne 
såkaldte "krydsoverensstemmelsesordning" 
skal medlemsstaterne pålægge sanktioner i 
form af nedsættelse af eller udelukkelse fra 
støtte, der er modtaget under den fælles 
landbrugspolitik, helt eller delvis.

visse former for støtte under den fælles 
landbrugspolitik bør kædes sammen med 
overholdelse af regler vedrørende 
arealforvaltning, landbrugsproduktion og 
landbrugsaktiviteter. Dette princip blev 
senere afspejlet i Rådets forordning (EF) 
nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om 
støtte til udvikling af landdistrikterne fra 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 
22. oktober 2007 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om særlige bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningen). Under denne 
såkaldte "krydsoverensstemmelsesordning" 
skal medlemsstaterne pålægge
administrative sanktioner i form af 
nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte, 
der er modtaget under den fælles 
landbrugspolitik, helt eller delvis, i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og under 
iagttagelse af de generelle kriterier for 
gradueringen af disse sanktioner som 
fastlagt i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 144
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Med 
krydsoverensstemmelsesordningen 
indarbejdes der i den fælles 
landbrugspolitik grundlæggende standarder 
for miljø, klimaforandring, god landbrugs-
og miljømæssig stand af jord, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 

(51) Med 
krydsoverensstemmelsesordningen 
indarbejdes der i den fælles 
landbrugspolitik grundlæggende standarder 
for miljø, klimaforandring, god landbrugs-
og miljømæssig stand af jord, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
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og dyrevelfærd. Denne forbindelse 
bidrager til udviklingen af et bæredygtigt 
landbrug ved at gøre modtagerne mere 
bevidste om nødvendigheden af at 
respektere disse grundlæggende standarder. 
Den sigter også mod at gøre den fælles 
landbrugspolitik mere foreneligt med 
samfundets forventninger ved at skabe 
større sammenhæng mellem denne politik 
og politikker om miljø, folkesundhed, 
dyresundhed, plantesundhed og 
dyrevelfærd.

og dyrevelfærd. Denne forbindelse 
bidrager til udviklingen af et bæredygtigt 
landbrug ved at gøre modtagerne mere 
bevidste om nødvendigheden af at 
respektere disse grundlæggende standarder. 
Den sigter også mod at gøre den fælles 
landbrugspolitik mere foreneligt med 
samfundets forventninger ved at skabe 
større sammenhæng mellem denne politik 
og politikker om miljø, folkesundhed, 
dyresundhed, plantesundhed og 
dyrevelfærd. Den fælles landbrugspolitik 
bør ikke gøre skade, og meningsfuld 
krydsoverensstemmelse samt obligatorisk 
miljøvenlighed bør være udgangspunktet 
for bæredygtighed, en kontrakt med 
samfundet for at forsikre borgerne om, at 
de offentlige midler anvendes på 
offentlige goder i stedet for på at skabe 
ekstraomkostninger til at rydde op efter 
miljøforurening, løse kriser for 
folkesundheden, betale for 
omkostningerne forbundet med nedsat 
fertilitet og produktivitet osv. Derfor bør 
der via krydsoverensstemmelse og grønne 
foranstaltninger anvendes et sundt 
udgangspunkt, hvor der fokuseres på 
bæredygtighed, med henblik på at sikre 
budgeteffektivitet og minimere de 
omkostninger, der eksternaliseres til 
andre områder af de offentlige udgifter. 

Or. en

Begrundelse

For det første udgør SMR'er (lovbestemte forvaltningskrav) allerede en del af det 
lovgivningsmæssige minimum for miljøkvalitet i alle EU-rettens relevante love, og derfor bør 
meningsfuld krydsoverensstemmelse samt obligatorisk miljøvenlighed være udgangspunktet 
for bæredygtighed. For det andet repræsenterer ”en fælles landbrugspolitik, der ikke gør 
skade”, idet den reducerer de negative eksternaliseringer, budgeteffektivitet i det offentlige 
forbrug samt effektivitet i næringsstof-, vand- og energicyklusser i landbrugsøkosystemer.

Ændringsforslag 145
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Krydsoverensstemmelsesordningen 
udgør en integrerende del af den fælles 
landbrugspolitik og bør derfor bibeholdes.
Men anvendelsesområdet herfor, som for 
øjeblikket består af en liste over 
lovbestemte forvaltningskrav og 
betingelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand af jord, bør strømlines, 
således at det sikres, at ordningen er 
sammenhængende og gøres mere synlig.
Derfor bør kravene og standarderne samles 
i en enkelt liste og grupperes efter område 
og emne. Erfaringen har også vist, at en 
række af kravene inden for 
krydsoverensstemmelse ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller at de vedrører 
nationale myndigheder snarere end 
modtagere. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at tilpasse dette anvendelsesområde i den 
henseende. Der bør endvidere indføres 
bestemmelse om bevaringen af permanente
græsarealer i 2014 og 2015.

(52) Krydsoverensstemmelsesordningen 
udgør en integrerende del af den fælles 
landbrugspolitik og bør derfor bibeholdes.
Men anvendelsesområdet herfor, som for 
øjeblikket består af en liste over 
lovbestemte forvaltningskrav og 
betingelser for god landbrugs- og 
miljømæssig stand af jord, bør strømlines, 
således at det sikres, at ordningen er 
sammenhængende og gøres mere synlig
uden at reducere miljøkvaliteten. Derfor 
bør kravene og standarderne samles i en 
enkelt liste og grupperes efter område og 
emne. Erfaringen har også vist, at en række 
af kravene inden for 
krydsoverensstemmelse ikke er 
tilstrækkeligt relevante for udøvelsen af 
landbrugsvirksomhed eller for 
landbrugsarealerne, eller at de vedrører 
nationale myndigheder snarere end 
modtagere. Det er derfor hensigtsmæssigt 
at tilpasse dette anvendelsesområde i den 
henseende. Der bør endvidere indføres 
bestemmelse om bevaringen af permanente
græsgange på parcelniveau.

Or. en

Ændringsforslag 146
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) De lovbestemte forvaltningskrav skal 
gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne 
for at kunne bruges på bedriftsniveau og 
for at sikre den nødvendige ligebehandling 

(53) De lovbestemte forvaltningskrav skal 
gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne 
for at kunne bruges på bedriftsniveau og 
for at sikre den nødvendige ligebehandling 
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blandt landbrugere. blandt landbrugere. Kommissionen bør 
udstede retningslinjer for fortolkning af 
reglerne om identifikation og registrering 
af dyr med henblik på 
krydsoverensstemmelse. Disse 
retningslinjer bør navnlig i forbindelse 
med elektroniske systemer afspejle, at 
100 % præcision ofte ikke er mulig, og at 
en vis grad af tolerance derfor bør være 
indbygget i disse retningslinjer. 
Retningslinjerne bør i givet fald, som det 
er tilfældet med elektroniske systemer, 
være fleksible på bedriftsplan for at finde 
den nødvendige balance mellem sikring af 
lovgivningens ånd og anvendelse af 
passende administrative sanktioner, der 
kun anvendes i tilfælde af manglende 
overholdelse, som direkte og entydigt kan 
tilskrives modtagerne, navnlig i 
forbindelse med gentagne mangler i den 
anvendte teknologi.

Or. en

Begrundelse

Elektroniske identifikationssystemer kan ofte ikke leve op til kravet om 100 % præcision. 
Dette bør afspejles i de retningslinjer, Kommissionen offentliggør.

Ændringsforslag 147
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne først 
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 

udgår
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landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2013.

Or. de

Ændringsforslag 148
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne først 
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2013.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at medtage vandrammedirektivet som et 
krydsoverensstemmelseskrav, eftersom målene deri er fastsat for så vidt angår vandområders 
tilstand og ikke for så vidt angår de foranstaltninger, som landbrugere (eller andre) skal 
træffe. Det ville være usædvanligt, hvis et problem relateret til vandrammedirektivet i et 
vandområde kunne overføres på den enkelte landbruger.

Ændringsforslag 149
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 54
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne først 
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2013.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 150
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne først 
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2013.

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger kan bestemmelserne først 
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Kommissionen stiller senest 
den 31. december 2018 forslag om 
ændringer af reglerne om 
krydsoverensstemmelse for at træffe 
passende foranstaltninger i denne 
henseende i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en
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Ændringsforslag 151
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne først
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2013.

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne blive 
operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når
medlemsstaterne har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2013.

Or. en

Ændringsforslag 152
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne først 
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2013.

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil bestemmelserne først 
blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan senest finde anvendelse 
den 1. januar 2014.

Or. de
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Ændringsforslag 153
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Med hensyn til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider vil 
bestemmelserne først blive operationelle 
under krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan blive anvendt 
efterhånden efter en tidsplan og især vil 
de generelle principper om integreret 
bekæmpelse af skadegørere senest finde 
anvendelse den 1. januar 2014.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 154
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider vil 
bestemmelserne først blive operationelle 
under krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 

udgår
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på landbrugsplan blive anvendt 
efterhånden efter en tidsplan og især vil 
de generelle principper om integreret 
bekæmpelse af skadegørere senest finde 
anvendelse den 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 155
George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider vil
bestemmelserne først blive operationelle 
under krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan blive anvendt 
efterhånden efter en tidsplan og især vil 
de generelle principper om integreret 
bekæmpelse af skadegørere senest finde 
anvendelse den 1. januar 2014.

(55) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider kan
bestemmelserne først blive operationelle 
under krydsoverensstemmelse, når alle 
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Kommissionen stiller senest 
den 31. december 2015 forslag om 
ændringer af reglerne om 
krydsoverensstemmelse for at træffe 
passende foranstaltninger i denne 
henseende i henhold til den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 156
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 55
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider vil 
bestemmelserne først blive operationelle 
under krydsoverensstemmelse, når alle
medlemsstater har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan blive anvendt 
efterhånden efter en tidsplan og især vil de 
generelle principper om integreret 
bekæmpelse af skadegørere senest finde 
anvendelse den 1. januar 2014.

(55) Med hensyn til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. 
oktober 2009 om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig 
anvendelse af pesticider vil 
bestemmelserne blive operationelle under 
krydsoverensstemmelse, når
medlemsstaterne har gennemført dem fuldt 
ud, navnlig med klare forpligtelser for 
landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene 
på landbrugsplan blive anvendt 
efterhånden efter en tidsplan og især vil de 
generelle principper om integreret 
bekæmpelse af skadegørere senest finde 
anvendelse den 1. januar 2014.

Or. en

Ændringsforslag 157
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Ifølge artikel 22 i direktiv 
2000/60/EF ophæves Rådets direktiv 
80/68/EØF af 17. december 1979 om 
beskyttelse af grundvandet mod 
forurening forårsaget af visse farlige 
stoffer den 23. december 2013. For at 
bibeholde reglerne under 
krydsoverensstemmelse vedrørende 
beskyttelse af grundvand er det 
hensigtsmæssigt i afventning af 
inddragelsen af direktiv 2000/60/EF i 
krydsoverensstemmelse at justere 
anvendelsesområdet for 
krydsoverensstemmelse og at definere en 
standard for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, som omfatter kravene 
i artikel 4 og 5 i direktiv 80/68/EØF.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 158
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der 
skal gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør 
disse landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for 
dets kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. 
Denne fritagelse bør dog ikke få nogen 
indflydelse på forpligtelsen til at 
overholde gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning.

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. Alle bedrifter bør være 
forpligtet til at overholde 
krydsoverensstemmelse, selv om 
betalingsorganerne kan vælge at tillægge 
små landbrug med en lavere risiko 
passende risikofaktorer på grund af deres 
mindre overfladeareal.
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Or. en

Begrundelse

Alle bedrifter bør være forpligtet til at overholde krydsoverensstemmelse, f.eks. er SMR’er 
baseret på EU-lovgivning, som gælder for alle uden undtagelse Hvis områder med alvorlige 
miljømæssige risici som følge af dårlig vand- og jordforvaltning var fritaget, ville det betyde 
en yderligere forringelse af miljøet. Det er også vigtigt at beskytte landskabstræk under GLM 
i landskaber og systemer præget af småbedrifter. Faktisk er småbønder underlagt mere 
lempelige regler for grønne foranstaltninger på grund af de arealbaserede tærskler for 
vekseldrift/diversificering.

Ændringsforslag 159
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der 
skal gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør 
disse landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for 

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt.
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dets kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. 
Denne fritagelse bør dog ikke få nogen 
indflydelse på forpligtelsen til at 
overholde gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 160
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der 
skal gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør 
disse landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for 
dets kontrolsystem og for risikoen for 

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt.
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krydsoverensstemmelsessanktioner. 
Denne fritagelse bør dog ikke få nogen 
indflydelse på forpligtelsen til at 
overholde gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Små landbrugere bør på grund af både konkurrenceevnen og sammenhængen ikke være 
fritaget fra krydsoverensstemmelse. 

Ændringsforslag 161
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der 
skal gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt.



AM\910033DA.doc 45/184 PE492.777v02-00

DA

ordning. Af hensyn til forenkling bør 
disse landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for 
dets kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. 
Denne fritagelse bør dog ikke få nogen 
indflydelse på forpligtelsen til at 
overholde gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse er selvmodsigende, idet småbønder af hensyn til forenklingen er undtaget 
fra kravet om at anvende krydsoverensstemmelsesordningen (især hvad angår kontrol/straf), 
men stadig er forpligtet til at overholde bestemmelserne i sektorlovgivningen

Ændringsforslag 162
Satu Hassi, Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt.
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xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der 
skal gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør 
disse landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for 
dets kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. 
Denne fritagelse bør dog ikke få nogen 
indflydelse på forpligtelsen til at 
overholde gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for, at alle landbrugere øger deres miljømæssige resultater. Derfor skal krav 
såsom vand- og jordbundsforvaltning og beskyttelse af landskabstræk under GLM overholdes 
uanset bedriftens størrelse. Der kan opstå negative miljøpåvirkninger, især i tilfælde af 
landmænd, der har et lavt antal hektar, men meget intensiv produktion, eller regioner, hvor 
der er en høj koncentration af "små landbrugere”.

Ændringsforslag 163
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder,
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være risikobaserede og effektive og have 
afskrækkende virkning. Sådanne 
sanktioner bør ikke påvirke andre 
sanktioner, der er fastlagt i andre 
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eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal 
gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør disse 
landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for 
dets kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. 
Denne fritagelse bør dog ikke få nogen 
indflydelse på forpligtelsen til at overholde 
gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning.

bestemmelser i Unionens lovgivning eller 
national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal 
gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte
ordning. Af hensyn til forenkling bør disse 
landbrugere derfor fritages for
krydsoverensstemmelseskontrolsystemet 
og kun være underlagt 
krydsoverensstemmelsessanktioner, hvor 
der foreligger alvorlig manglende 
overholdelse af de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav. Særbehandlingen af 
disse landbrugere for så vidt angår
krydsoverensstemmelse bør dog ikke få 
nogen indflydelse på forpligtelsen til at 
overholde gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning i forbindelse 
med kontrol, der er uafhængig af den 
fælles landbrugspolitik.

Or. en

Ændringsforslag 164
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
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pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal 
gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør disse 
landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for dets 
kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. Denne 
fritagelse bør dog ikke få nogen indflydelse 
på forpligtelsen til at overholde gældende 
bestemmelser i sektorlovgivningen og på 
muligheden for at blive kontrolleret og 
pålagt sanktioner i medfør af denne 
lovgivning.

pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal 
gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør disse 
landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for dets 
kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. Denne 
fritagelse bør dog ikke få nogen indflydelse 
på forpligtelsen til at overholde gældende 
bestemmelser i sektorlovgivningen og på 
muligheden for at blive kontrolleret og 
pålagt sanktioner i medfør af denne 
lovgivning. Mindre utilsigtede 
overtrædelser i forbindelse med 
krydsoverensstemmelseskontrol bør ikke 
medføre en sanktion. I stedet bør der 
udstedes en advarsel, og overholdelsen 
bør herefter kontrolleres ved en fremtidig 
kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 165
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
udarbejde årsrapporter om 
gennemførelsen og resultaterne af 
krydsoverensstemmelse og grønne 
foranstaltninger til Europa-
Kommissionen, der skal forelægge en 
årlig rapport for Europa-Parlamentet om 
effektiviteten af medlemsstaternes 
foranstaltninger til løsning af langsigtede 
udfordringer i relation til bæredygtighed i 
fødevareproduktionssystemerne.

Or. en

Ændringsforslag 166
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 57 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57a) Medlemsstaterne bør forpligtes til at 
udarbejde årsrapporter om 
gennemførelsen og resultaterne af 
krydsoverensstemmelse og grønne 
foranstaltninger til Europa-
Kommissionen. På baggrund af de 
nationale indberetninger forelægger 
Europa-Kommissionen en årlig rapport 
for Europa-Parlamentet om disse 
foranstaltningers virkning på 
landbrugsproduktionen og 
konsekvenserne for miljøet i 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Eftersom "den grønne komponent" vil blive et nyt element, der skal behandles efter 
krydsoverensstemmelsesreglerne, er det relevant, at Kommissionen bør revurdere disses 
sammenhæng og give feedback til Europa-Parlamentet i denne henseende. Dette er i 
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overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 96, stk. 3.

Ændringsforslag 167
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) En effektiv gennemførelse af 
krydsoverensstemmelse kræver 
verifikation hos modtagerne af, at 
forpligtelserne bliver overholdt. Beslutter 
en medlemsstat at gøre brug af 
muligheden for ikke at foretage en 
nedsættelse eller udelukkelse, hvis det 
pågældende beløb er mindre end 100 
EUR, bør den kompetente 
kontrolmyndighed for et udsnit af 
modtagere i det efterfølgende år 
verificere, at den konstaterede manglende 
overholdelse er blevet afhjulpet.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Dette vil gøre de administrative procedurer, medlemsstaterne anvender, langt enklere og føre 
til det fald i udgifterne.

Ændringsforslag 168
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) En effektiv gennemførelse af 
krydsoverensstemmelse kræver 
verifikation hos modtagerne af, at 
forpligtelserne bliver overholdt. Beslutter 
en medlemsstat at gøre brug af muligheden 
for ikke at foretage en nedsættelse eller 

(60) En effektiv gennemførelse af 
krydsoverensstemmelse kræver 
verifikation hos modtagerne af, at 
forpligtelserne bliver overholdt. Beslutter 
en medlemsstat at gøre brug af muligheden 
for ikke at foretage en nedsættelse eller 
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udelukkelse, hvis det pågældende beløb er 
mindre end 100 EUR, bør den kompetente 
kontrolmyndighed for et udsnit af 
modtagere i det efterfølgende år verificere, 
at den konstaterede manglende 
overholdelse er blevet afhjulpet.

udelukkelse, hvis det pågældende beløb er 
mindre end 100 EUR, bør den kompetente 
kontrolmyndighed for et udsnit af 
modtagere i det efterfølgende år verificere, 
at den konstaterede manglende 
overholdelse er blevet afhjulpet.
Medlemsstaterne kan også oprette et 
varslingssystem for førstegangstilfælde af 
manglende overholdelse, der ikke er 
alvorlig, for at opnå en bedre accept af 
krydsoverensstemmelsesordningen i 
landbosamfundene og bedre inddrage 
landmændene i gennemførelsen af 
kravene. Dette bør være i form af en 
advarselsskrivelse, som skal efterfølges af 
afhjælpende foranstaltninger ved den 
pågældende modtager, og kontrolleres af 
medlemsstaten i løbet af det følgende år.

Or. en

Ændringsforslag 169
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Vekselkursen mellem euroen og 
national valuta kan ændre sig i den periode, 
i hvilken en transaktion gennemføres.
Derfor bør den kurs, der anvendes på de 
pågældende beløb, fastlægges under 
hensyntagen til den hændelse, 
hvorigennem det økonomiske mål for 
transaktionen er nået. Den vekselkurs, der 
anvendes, bør være kursen på den dag, 
hvor nævnte hændelse er indtruffet. Det er 
nødvendigt at præcisere denne udløsende 
hændelse eller at afvige herfra under 
iagttagelse af visse kriterier, blandt andet 
den hastighed, med hvilken virkningerne af 
de monetære bevægelser breder sig. Disse 
regler er fastlagt i Rådets forordning (EF) 
nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den 

(65) Vekselkursen mellem euroen og 
national valuta kan ændre sig i den periode, 
i hvilken en transaktion gennemføres.
Derfor bør den kurs, der anvendes på de 
pågældende beløb, fastlægges under 
hensyntagen til den hændelse, 
hvorigennem det økonomiske mål for 
transaktionen er nået. Den vekselkurs, der 
anvendes, bør være kursen på den dag, 
hvor nævnte hændelse er indtruffet. Det er 
nødvendigt at præcisere denne udløsende 
hændelse eller at afvige herfra under 
iagttagelse af visse kriterier, blandt andet 
den hastighed, med hvilken virkningerne af 
de monetære bevægelser breder sig.
Medmindre der vedtages undtagelser i 
denne forordning, er disse regler fastlagt i 
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agromonetære ordning for euroen og de 
kompletterer tilsvarende bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1290/2005. Af hensyn 
til klarhed og rationalisering bør de 
relevante bestemmelser integreres i en og 
samme retsakt. Forordning (EF) nr. 
2799/98 bør derfor ophæves.

Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. 
december 1998 om den agromonetære 
ordning for euroen og de kompletterer 
tilsvarende bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1290/2005. Af hensyn til klarhed og 
rationalisering bør de relevante 
bestemmelser integreres i en og samme 
retsakt. Forordning (EF) nr. 2799/98 bør 
derfor ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 170
Julie Girling

Forslag til forordning
Betragtning 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65a) Medlemsstaterne kan dog omregne 
støttebeløbet udtrykt i euro til national 
valuta på basis af gennemsnittet af 
maksimalt de fem seneste vekselkurser, 
som medlemsstaternes nationalbanker 
[eller Den Europæiske Centralbank] har 
fastsat inden den 1. oktober forud for det 
regnskabsår, i løbet af hvilket støtten er 
tildelt.

Or. en

Begrundelse

Der bør være større fleksibilitet i anvendelsen af vekselkurser.

Ændringsforslag 171
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Betragtning 68
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) Hver enkelt foranstaltning under den 
fælles landbrugspolitik, bør gøres til 
genstand for overvågning og evaluering for 
at forbedre dens kvalitet og påvise dens 
resultater. I den forbindelse bør der 
opstilles en liste over indikatorer, og 
indvirkningen af den fælles 
landbrugspolitik bør vurderes af 
Kommissionen i forhold til politikmål.
Kommissionen bør opstille en ramme for 
en fælles overvågning og evaluering, der 
blandt andet kan sikre, at relevante 
oplysninger, herunder oplysninger fra 
medlemsstaterne, er tilgængelige i rette tid.
Når den gør det, bør den tage hensyn til 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Af meddelelsen fra 
Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for 
Europa 2020 - Del II fremgik det desuden, 
at klimarelaterede udgifter i Unionens 
almindelige budget burde forøges med 
mindst 20 % med bidrag fra forskellige 
politikker. Kommissionen bør derfor være i 
stand til at vurdere indvirkningen af 
Unionens støtte inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik på klimamål.

(68) Hver enkelt foranstaltning under den 
fælles landbrugspolitik, bør gøres til 
genstand for overvågning og evaluering for 
at forbedre dens kvalitet og påvise dens 
resultater. I den forbindelse bør der 
opstilles en liste over indikatorer, og 
indvirkningen af den fælles 
landbrugspolitik bør vurderes af 
Kommissionen i forhold til politikmål.
Kommissionen bør opstille en ramme for 
en fælles overvågning og evaluering, der 
blandt andet kan sikre, at relevante 
oplysninger, herunder oplysninger fra 
medlemsstaterne, er tilgængelige i rette tid.
Når den gør det, bør den tage hensyn til 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder og så vidt muligt 
anvende allerede eksisterende datakilder.
Desuden bør overvågnings- og 
evalueringsforanstaltningerne tage højde 
for den fælles landbrugspolitiks struktur 
og afspejle denne i passende grad. 
Overvågnings- og 
evalueringsforanstaltningerne i 2. søjle 
kan ikke overføres til 1. søjle, navnlig 
fordi der ved 1. søjle på grund af de 
relativt ens udformede foranstaltninger 
kan opnås synergieffekter. Dem skal der 
tages behørigt højde for. Af meddelelsen 
fra Kommissionen til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for 
Europa 2020 - Del II fremgik det desuden, 
at klimarelaterede udgifter i Unionens 
almindelige budget burde forøges med 
mindst 20 % med bidrag fra forskellige 
politikker. Kommissionen bør derfor være i 
stand til at vurdere indvirkningen af 
Unionens støtte inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik på klimamål.

Or. de
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Ændringsforslag 172
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68a) I henhold til princippet om 
sammenhæng i udviklingspolitikken skal 
gennemførelsen af en fælles 
landbrugspolitik, der ”ikke gør skade”, 
være genstand for regelmæssig 
overvågning og vurdering, hvad angår 
dens indvirkning på 
fødevareproduktionskapaciteten og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene, navnlig i de mindst 
udviklede lande.

Or. en

Ændringsforslag 173
Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Domstolen for Den Europæiske Union 
har i sin dom i de forenede sager C-92/09 
og C-93/09 erklæret de relevante 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 
1290/2005 vedrørende medlemsstaternes 
forpligtelse til at offentliggøre oplysninger 
om fysiske personer, der modtager midler 
fra de europæiske landbrugsfonde, for 
ugyldige. Eftersom det er i de fysiske 
personers interesse, at deres 
personoplysninger bliver beskyttet, og for 
at forene de forskellige mål, der ligger til 
grund for forpligtelsen til at offentliggøre 
oplysninger om modtagerne af midler, som 
det er fastsat i Kommissionens forordning

(70) Domstolen for Den Europæiske Union 
har i sin dom i de forenede sager C-92/09 
og C-93/09 erklæret de relevante 
bestemmelser i forordning (EF) nr. 
1290/2005 vedrørende medlemsstaternes 
forpligtelse til at offentliggøre oplysninger 
om fysiske personer, der modtager midler 
fra de europæiske landbrugsfonde, for 
ugyldige. Eftersom det er i de fysiske 
personers interesse, at deres 
personoplysninger bliver beskyttet, og for 
at forene de forskellige mål, der ligger til 
grund for forpligtelsen til at offentliggøre 
oplysninger om modtagerne af midler, som 
det er fastsat i Kommissionens forordning
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(EF) nr. 259/2008 af 18. marts 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt 
angår offentliggørelsen af oplysninger om 
modtagerne af midler fra Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) og 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), 
blev nævnte forordning ændret for eksplicit 
at fastsætte, at denne forpligtelse ikke 
gælder for fysiske personer. Inden
Europa-Parlamentets og Rådets 
vedtagelse af nye regler, hvor der er taget 
hensyn til de indsigelser, som er rejst af 
Domstolen, bør der foretages en 
dybtgående analyse og vurdering for at 
finde den mest hensigtsmæssige måde, 
hvorpå modtagernes ret til beskyttelse af 
personoplysninger kan forenes med 
behovet for åbenhed. Indtil denne analyse 
og vurdering foreligger, bør de 
nuværende bestemmelser om 
offentliggørelse af oplysninger om 
modtagere af midler fra de europæiske 
landbrugsfonde bibeholdes.

(EF) nr. 259/2008 af 18. marts 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt 
angår offentliggørelsen af oplysninger om 
modtagerne af midler fra Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL) og 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), 
blev nævnte forordning ændret for eksplicit 
at fastsætte, at denne forpligtelse ikke 
gælder for fysiske personer. Europa-
Parlamentet og Rådet bør vedtage nye 
regler, hvor der er taget hensyn til de 
indsigelser, som er rejst af Domstolen, som 
forener retten til beskyttelse af 
personoplysninger med behovet for 
åbenhed i anvendelsen af midler fra Den
Europæiske Union.

Or. en

Begrundelse

Skatteyderne har ret til at vide, hvordan de offentlige midler bliver brugt, derfor er større 
gennemsigtighed i den fælles landbrugspolitik afgørende, og den vil fungere som et kraftigt 
værn mod spild, svindel og misbrug af EU-midler.

Ændringsforslag 174
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Avancerede bæredygtige 
landbrugssystemer": landbrugssystemer, 
hvis metoder går længere end de 
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eksisterende referenceregler for 
krydsoverensstemmelse, og som løbende 
gør fremskridt med hensyn til at forbedre 
forvaltningen af næringsstoffer, 
vandcyklusser og energistrømme for at 
reducere miljøskader og spild af ikke-
vedvarende energikilder og bevarer en høj 
grad af afgrøde-, dyre- og 
naturmangfoldighed i 
produktionssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 175
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

”Ikke-bæredygtige landbrugssystemer”: 
landbrugs- og dyreopdrætsmetoder, som 
har en indbygget risiko for manglende 
overholdelse, eller som systematisk 
medfører alvorlige overtrædelser af 
krydsoverensstemmelsesreglerne inden 
for miljø samt folke-, dyre- og 
plantesundhed på grund af utilstrækkelig 
forvaltning af næringsstoffer og 
efterfølgende vandforurening, for høje 
belægningsgrader i forhold til de 
tilgængelige arealer og/eller stor 
afhængighed af tilførsel af ekstern energi, 
vand, biocider og næringsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 176
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Landbrug af høj naturværdi": 
landbrugssystemer med 
landbrugsaktiviteter og landbrugsjord, 
som grundet deres karakteristika kan 
forventes at understøtte et højt niveau af 
biodiversitet og bevaringsværdige arter og 
levesteder. Disse systemer er kendetegnet 
ved ekstensiv landbrugsdrift og store 
andele af naturlig eller delvis naturlig 
vegetation. De kan endvidere være 
kendetegnet ved en stor mangfoldighed i 
plantedækket.

Or. en

Ændringsforslag 177
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Ikke-kemiske metoder": alternative 
metoder til kemiske pesticider til 
plantebeskyttelse og bekæmpelse af 
skadegørere baseret på agronomiske 
teknikker såsom dem, der omhandles i 
bilag III, punkt 1, i direktiv 2009/128/EF, 
og fysiske, mekaniske eller biologiske 
metoder til bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Ændringsforslag 178
Michel Dantin
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) ekspropriation af en væsentlig del af 
bedriften, hvis en sådan ekspropriation 
ikke kunne forudses på dagen for 
indgivelse af ansøgningen.

f) ekspropriation af hele eller en del af 
bedriften, hvis en sådan ekspropriation 
ikke kunne forudses på dagen for 
indgivelse af ansøgningen, eller ejerens 
tilbagetagelse af jorden.

Or. fr

Ændringsforslag 179
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. "Sektorlandbrugslovgivning": enhver 
gældende retsakt, der er vedtaget som led i 
den fælles landbrugspolitik på grundlag 
af artikel 43 i traktaten, samt i 
påkommende tilfælde enhver delegeret 
retsakt eller gennemførelsesretsakt, der er 
vedtaget på grundlag af disse retsakter.

Or. en

Begrundelse

Der bør af hensyn til retssikkerheden medtages en definition af ”sektorlandbrugslovgivning” 
i basisretsakten.

Ændringsforslag 180
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

EGFL og ELFUL kan, inden for deres 
respektive områder direkte, på initiativ af 
Kommissionen og/eller på dennes vegne, 
finansiere sådanne foranstaltninger 
vedrørende forberedelse, overvågning, 
administrativ og teknisk støtte samt 
evaluering, revision og kontrol, som er 
nødvendige for gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik. Disse 
foranstaltninger omfatter blandt andet:

EGFL og ELFUL kan, inden for deres 
respektive områder direkte, på initiativ af 
Kommissionen og/eller på dennes vegne
samt på initiativ af medlemsstaterne, 
finansiere sådanne foranstaltninger 
vedrørende forberedelse, overvågning, 
administrativ og teknisk støtte samt 
evaluering, revision og kontrol, som er 
nødvendige for gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik. Disse 
foranstaltninger omfatter blandt andet:

Or. it

Ændringsforslag 181
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EGFL og ELFUL kan, inden for deres 
respektive områder direkte, på initiativ af 
Kommissionen og/eller på dennes vegne, 
finansiere sådanne foranstaltninger 
vedrørende forberedelse, overvågning, 
administrativ og teknisk støtte samt 
evaluering, revision og kontrol, som er 
nødvendige for gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik. Disse 
foranstaltninger omfatter blandt andet:

EGFL og ELFUL kan, inden for deres 
respektive områder direkte, på initiativ af 
Kommissionen og/eller på dennes vegne
samt på initiativ af medlemsstaterne, 
finansiere sådanne foranstaltninger 
vedrørende forberedelse, overvågning, 
administrativ og teknisk støtte samt 
evaluering, revision og kontrol, som er 
nødvendige for gennemførelsen af den 
fælles landbrugspolitik. Disse 
foranstaltninger omfatter blandt andet:

Or. it

Ændringsforslag 182
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsorganer er særlige tjenester eller 
organer i medlemsstaterne, som er 
ansvarlige for forvaltning og kontrol af 
udgifter, som er omhandlet i artikel 4, stk. 
1, og artikel 5.

Betalingsorganer er særlige tjenester eller 
organer i medlemsstaterne, som er 
ansvarlige for den fælles forvaltning og 
kontrol af alle de udgifter, som er 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5.

Or. de

Begrundelse

Hvis et betalingsorgan er anerkendt, skal det udføre administrativt arbejde under begge 
søjler. De nuværende administrative ordninger har ikke gjort støtteordningen mere effektiv.

Ændringsforslag 183
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsorganer er særlige tjenester eller 
organer i medlemsstaterne, som er 
ansvarlige for forvaltning og kontrol af 
udgifter, som er omhandlet i artikel 4, stk. 
1, og artikel 5.

Betalingsorganer er tjenester eller organer i 
medlemsstaterne, som er ansvarlige for 
forvaltning og kontrol af udgifter, som er 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5.

Or. en

Begrundelse

Dette er en præcisering af, at betalingsorganet, som har ansvaret for disse opgaver, ikke 
nødvendigvis kun har ansvaret for disse opgaver, hvilket ellers kunne udledes af betegnelsen 
”særlig”. Dette er i overensstemmelse med finansforordningen.

Ændringsforslag 184
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betalingsorganer er særlige tjenester eller 
organer i medlemsstaterne, som er 
ansvarlige for forvaltning og kontrol af 
udgifter, som er omhandlet i artikel 4, stk. 
1, og artikel 5.

Betalingsorganer er tjenester eller organer i 
medlemsstaterne, som er ansvarlige for 
forvaltning og kontrol af udgifter, som er 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5.

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen “særlig” kan forstås, som om at tjenesten eller organet udelukkende er ansvarlig 
for disse opgaver, hvorimod meningen er, at kun denne tjeneste er ansvarlig.

Ændringsforslag 185
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bortset fra betaling kan udførelsen af 
disse opgaver uddelegeres.

Udførelsen af disse opgaver kan
uddelegeres.

Or. en

Begrundelse

Det bør være tilladt at uddelegere udførelsen af betalingen, forudsat det ansvarlige organ 
eller den ansvarlige tjeneste bevarer det overordnede ansvar for de beskrevne opgaver.

Ændringsforslag 186
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser under 
hensyntagen til sine forfatningsmæssige 
bestemmelser antallet af godkendte 

Hver medlemsstat begrænser under 
hensyntagen til sine forfatningsmæssige 
bestemmelser antallet af godkendte 
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betalingsorganer til ét pr. medlemsstat 
eller ét pr. region, hvor det er relevant. 
Hvis der indføres betalingsorganer på 
regionalt plan, skal medlemsstaterne 
derudover dog godkende et 
betalingsorgan på nationalt plan til 
støtteordninger, som ifølge deres natur 
skal forvaltes på nationalt plan.

betalingsorganer til det, der er strengt 
nødvendigt for at sikre, at udgifterne i 
artikel 4 og artikel 5 afholdes under sunde 
administrative og regnskabsmæssige 
forhold.

Or. fr

Ændringsforslag 187
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forvaltningserklæring om 
regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed 
og pålidelighed, de interne 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde 
samt de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed og 
overholdelsen af princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning

b) en forvaltningserklæring om 
regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed 
og pålidelighed, de interne 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde, 
der er baseret på målelige 
resultatkriterier, samt de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed

Or. de

Begrundelse

Henvisningen til overholdelsen af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør udgå, 
fordi dette spørgsmål skal drøftes i forbindelse med revisionen af finansforordningen.

Ændringsforslag 188
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forvaltningserklæring om b) en forvaltningserklæring om 



AM\910033DA.doc 63/184 PE492.777v02-00

DA

regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed 
og pålidelighed, de interne 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde 
samt de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed og 
overholdelsen af princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning

regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed 
og pålidelighed, de interne 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde 
samt de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed

Or. de

Begrundelse

Forpligtelsen til at kontrollere respekten for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning 
blev for så vidt certificeringsorganet angår ikke omfattet af finansforordningen. Således bør 
der her ikke stilles krav om kontrol af overholdelsen af princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Ændringsforslag 189
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en forvaltningserklæring om 
regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed 
og pålidelighed, de interne 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde 
samt de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed og 
overholdelsen af princippet om forsvarlig 
økonomisk forvaltning

b) en forvaltningserklæring om 
regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed 
og pålidelighed, de interne 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde 
samt de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed

Or. es

Begrundelse

Tilføjes dette nye krav til forvaltningserklæringen, betyder det en større administrativ byrde 
for betalingsorganet. Enten bør det fjernes, eller også bør procedurerne strømlines så meget 
som muligt.



PE492.777v02-00 64/184 AM\910033DA.doc

DA

Ændringsforslag 190
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der godkendes mere end ét 
betalingsorgan, udpeger medlemsstaten et 
organ, i det følgende benævnt
"koordineringsorganet", som det pålægger 
følgende opgaver:

Hvis der på grundlag af en medlemsstats 
forfatningssystem godkendes mere end ét 
betalingsorgan, udpeger medlemsstaten et 
organ, i det følgende benævnt
"koordineringsorganet", som det pålægger 
følgende opgaver:

Or. de

Ændringsforslag 191
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre, at der træffes afhjælpende 
foranstaltninger med hensyn til eventuelle 
mangler af fælles art, og at Kommissionen
holdes underrettet om opfølgningen

c) i givet fald at træffe eller koordinere 
foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle 
mangler af fælles art og holde
Kommissionen underrettet om 
opfølgningen

Or. de

Ændringsforslag 192
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at sikre, at der træffes afhjælpende 
foranstaltninger med hensyn til eventuelle 
mangler af fælles art, og at Kommissionen

c) i givet fald at træffe eller koordinere 
foranstaltninger for at afhjælpe eventuelle 
mangler af fælles art og holde
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holdes underrettet om opfølgningen Kommissionen underrettet om 
opfølgningen

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer forsøger at give en mere præcis beskrivelse af, hvad koordineringsorganets 
rolle bør være i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 193
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at fremme og sikre harmoniseret 
anvendelse af Unionens regler.

d) at fremme harmoniseret anvendelse af 
Unionens regler.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer forsøger at give en mere præcis beskrivelse af, hvad koordineringsorganets 
rolle bør være i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 194
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der godkendes mere end ét 
betalingsorgan, udpeger medlemsstaten et 
organ, i det følgende benævnt
"koordineringsorganet", som det pålægger 
følgende opgaver:

Hvis der på grundlag af en medlemsstats 
forfatningssystem godkendes mere end ét 
betalingsorgan, udvælger medlemsstaten et 
organ, i det følgende benævnt
"koordineringsorganet", som det pålægger 
følgende opgaver:

Or. en



PE492.777v02-00 66/184 AM\910033DA.doc

DA

Ændringsforslag 195
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) minimumsbetingelser for godkendelse 
af koordineringsorganer og regler for 
udstedelse og tilbagetrækning af 
godkendelse.

udgår

Or. lv

Ændringsforslag 196
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) betalingsorganernes forpligtelser hvad 
angår offentlig intervention samt om 
indholdet af deres forvaltnings- og 
kontrolansvar

Or. de

Ændringsforslag 197
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) koordineringsorganets funktionsmåde 
og meddelelse af oplysninger til 
Kommissionen som omhandlet i artikel 7, 
stk. 4.
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Or. de

Ændringsforslag 198
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler for:

udgår

a) betalingsorganernes forpligtelser hvad 
angår offentlig intervention, samt for 
indholdet af deres forvaltnings- og 
kontrolansvar.
b) koordineringsorganets funktionsmåde 
og meddelelse af oplysninger til 
Kommissionen som omhandlet i artikel 7, 
stk. 4.
De i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Dette er ingen rent teknisk beslutning.

Ændringsforslag 199
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Certificeringsorganer
1. Certificeringsorganet er et offentligt 
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eller privat revisionsorgan, som er 
udpeget af medlemsstaten, og som giver 
en udtalelse om forvaltningserklæringen 
omfattende betalingsorganets 
årsregnskabers fuldstændighed, 
nøjagtighed og pålidelighed, det interne 
kontrolsystems korrekte funktionsmåde, 
de underliggende transaktioners lovlighed 
og formelle rigtighed samt respekten for 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.
Det fungerer uafhængigt af både det 
pågældende betalingsorgan og den 
myndighed, som godkendte dette organ.
2. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler 
vedrørende certificeringsorganernes 
status, de specifikke opgaver, herunder 
kontrol, som de skal udføre, samt de 
certifikater og rapporter, der sammen med 
de ledsagende dokumenter skal 
udarbejdes af disse organer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Or. lv

Ændringsforslag 200
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde.



AM\910033DA.doc 69/184 PE492.777v02-00

DA

transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Or. es

Begrundelse

Den arbejdsbyrde, der kan opstå på baggrund af dette forslag, og nytten set i forhold til 
omkostningerne giver anledning til bekymring.  Erklæringen bør indeholde de påkrævede 
detaljerede oplysninger for bedømmelsen af det arbejde, der skal udføres. Kommissionen har 
endnu ikke forelagt forslag til at løse dette.

Ændringsforslag 201
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse
udarbejdet i overensstemmelse med 
internationalt anerkendte 
revisionsstandarder om 
forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Or. en

Begrundelse

Eftersom der ikke er nogen anvisninger på, hvordan et organ bør udarbejde sin udtalelse, kan 
udarbejdelse af disse i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder 
give medlemsstaterne et klart billede af, hvordan de skal gøre, og tilføre processen substans.
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Ændringsforslag 202
Elisabeth Köstinger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget
udelukkende af medlemsstaten, og som 
giver en udtalelse udarbejdet i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte revisionsstandarder om 
forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning. Det skal 
fremgå af denne udtalelse, hvorvidt de 
påstande, der er fremsat i forbindelse med 
forvaltningserklæringen, jf. artikel 7, stk. 
3, litra b), drages i tvivl.

Or. de

Begrundelse

Kravene til certificeringsorganerne skal være meget klare. Udpegelsen af et offentligt 
revisionsorgan er ikke nødvendigvis omfattet af reglerne om offentlige indkøb.

Ændringsforslag 203
Sandra Kalniete

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
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betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde samt respekten for 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 204
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udvalgt af
medlemsstaten, og som giver en udtalelse, 
der udarbejdes i overensstemmelse med 
internationalt anerkendte 
revisionsstandarder og under 
hensynstagen til medlemsstatens hidtidige 
resultater, om betalingsorganets 
årsregnskabers fuldstændighed, 
nøjagtighed og pålidelighed, de indførte 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde
såvel som om de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed. Det skal bl.a. fremgå af denne 
udtalelse, hvorvidt undersøgelsen har 
givet anledning til tvivl om de påstande, 
der er fremsat i forvaltningserklæringen i 
artikel 7, stk. 3, litra b).

Or. en

Ændringsforslag 205
Michel Dantin, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde samt respekten for 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Or. fr

Ændringsforslag 206
Katarína Neveďalová

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde samt respekten for 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

Or. sk

Ændringsforslag 207
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse 
om forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed.

Or. de

Begrundelse

Forpligtelsen til at kontrollere respekten for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning 
blev for så vidt certificeringsorganet angår ikke omfattet af finansforordningen.

Ændringsforslag 208
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at overholde 
proportionalitetsprincippet og princippet 
om mindskelse af den administrative 
byrde sørger certificeringsorganet for:
a) så vidt muligt at lade stikprøver indgå 
og maksimere effektiviteten af 
transaktionskontrollerne, herunder 
kontroller på stedet 
b) til kontrollerne at udvælge det laveste 
nødvendige antal bestande og 
transaktioner til at sikre det påkrævede 
garantiniveau.

Or. en
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Begrundelse

Denne tilføjelse forsøger at mindske den administrative byrde og den finansielle virkning af 
denne artikels gennemførelse.

Ændringsforslag 209
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler vedrørende 
certificeringsorganernes status, de 
specifikke opgaver, herunder kontrol, som 
de skal udføre, samt de certifikater og 
rapporter, der sammen med de ledsagende 
dokumenter skal udarbejdes af disse 
organer. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 112, stk. 3.

2. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler vedrørende 
certificeringsorganernes status, de 
specifikke opgaver, herunder kontrol, som 
de skal udføre på en enkelt integreret 
stikprøve, samt de certifikater og rapporter, 
der sammen med de ledsagende 
dokumenter skal udarbejdes af disse 
organer. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 112, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at de ansvarlige organers byrde holdes på et minimum, bør revisionsmetoden 
baseres på en enkelt integreret stikprøve.

Ændringsforslag 210
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler vedrørende 
certificeringsorganernes status, de 
specifikke opgaver, herunder kontrol, som 
de skal udføre, samt de certifikater og 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 om
regler vedrørende certificeringsorganernes 
status, de specifikke opgaver, herunder 
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rapporter, der sammen med de ledsagende 
dokumenter skal udarbejdes af disse 
organer. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 112, stk. 3.

kontrol, som de skal udføre. 

Or. de

Begrundelse

Dette er ikke en rent teknisk beslutning, derfor opdeles bestemmelsen.

Ændringsforslag 211
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler vedrørende 
certificeringsorganernes status, de 
specifikke opgaver, herunder kontrol, som 
de skal udføre, samt de certifikater og 
rapporter, der sammen med de ledsagende 
dokumenter skal udarbejdes af disse 
organer. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 112, stk. 3.

2. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler vedrørende 
certificeringsorganernes status, de 
specifikke opgaver, herunder kontrol, som 
de skal udføre på en enkelt integreret 
stikprøve, samt de certifikater og rapporter, 
der sammen med de ledsagende 
dokumenter skal udarbejdes af disse 
organer. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 112, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

For at sikre at byrden for revisionsorganer, betalingsorganer og landbrugere ikke bliver for 
stor, skal revisionsmetoden tage udgangspunkt i en enkelt integreret stikprøve. 

Ændringsforslag 212
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter regler 
vedrørende de certifikater og rapporter, 
som certificeringsorganerne skal 
udarbejde, samt for de ledsagende 
dokumenter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag 213
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter et system til 
rådgivning af modtagere om areal- og 
bedriftsforvaltning (i det følgende benævnt
"bedriftsrådgivningssystem"), der 
iværksættes af en eller flere udpegede 
organer. De udpegede organer kan være 
offentlige eller private.

1. Medlemsstaterne opretter et system til 
rådgivning af modtagere om areal- og 
bedriftsforvaltning og om 
bedriftsrisikostyring (i det følgende 
benævnt "bedriftsrådgivningssystem"), der 
iværksættes af en eller flere udpegede 
organer, der bør akkrediteres på grundlag 
af de minimumskvalifikationer, der er 
fastlagt af Kommissionen ved hjælp af 
delegerede retsakter, jf. artikel 111. De 
udpegede organer kan være offentlige eller 
private.

Or. en

Ændringsforslag 214
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de lovgivningsbestemte forvaltningskrav 
og normerne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand som fastlagt i kapitel I i 
afsnit VI;

a) forpligtelser på bedriftsniveau, som er 
afledt af de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav og normerne for god 
landbrugs- og miljømæssig stand som 
fastlagt i kapitel I i afsnit VI;

Or. en

Ændringsforslag 215
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) praksis i landbruget, som er velgørende 
for klima og miljø, som fastlagt i kapitel 2 
i afsnit III i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[DP], og opretholdelse af 
landbrugsarealet som omhandlet i artikel 
4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx [DP]

udgår

Or. en

Ændringsforslag 216
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysninger om aktiviteterne i de 
operationelle grupper inden for 
rammerne af netværket for det 
europæiske innovationspartnerskab med 
særligt fokus på landbrugspraksisser rette 
mod innovation
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Or. en

Ændringsforslag 217
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

udgår

Or. en

Begrundelse

For at give medlemsstaterne mulighed for at skræddersy bedriftsrådgivningstjenesten til deres 
specifikke omstændigheder, bør kravene i stk. 2, litra c) stå under stk. 3.

Ændringsforslag 218
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 219
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

udgår

Or. es

Begrundelse

Det bør præcisere, hvad disse tiltag til afbødning af klimaforandring og beskyttelse af 
biodiversitet går ud på, og hvad der menes med rådgivning om bæredygtig udvikling af 
økonomisk aktivitet. Det foreslås derfor at gøre det obligatoriske system i stk. 3 valgfrit.

Ændringsforslag 220
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 221
Rareş-Lucian Niculescu
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 222
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

udgår

Or. es

Ændringsforslag 223
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand og effektive næringskredsløb,
jordbundens sundhedstilstand, dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, som 
fastlagt i bilag I til nærværende forordning

Or. en

Ændringsforslag 224
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger, som er fastlagt 
i artikel 29 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[RD]

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne pålægges at fastlægge miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger 
under søjle II, og derfor bør landbrugerne modtage omfattende støtte til at vælge denne 
mulighed af bedriftsrådgivningssystemet. Det vil også hjælpe på landbrugernes accept at 
fremme foranstaltningen og dens fordele og således fremme dannelsen af bæredygtige 
landbrugssystemer.

Ændringsforslag 225
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger, som er fastlagt 
i artikel 29 i forordning (EU) nr. 
xxx/xxxx [RD]

Or. en

Ændringsforslag 226
Satu Hassi, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger, som er fastlagt 
i artikel 29 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[RD]

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne pålægges at fastlægge miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger 
under søjle II, og derfor bør landbrugerne modtage omfattende støtte til at vælge denne 
mulighed af bedriftsrådgivningssystemet. Det vil også hjælpe på landbrugernes accept at 
fremme foranstaltningen og således fremme dannelsen af bæredygtige landbrugssystemer

Ændringsforslag 227
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske aktivitet i 
økologisk landbrug, som mindst lever op 
til forordning (EF) nr. 834/2007
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Or. en

Ændringsforslag 228
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) rådgivning om integreret bekæmpelse 
af skadegørere og anvendelse af ikke-
kemiske alternativer

Or. en

Begrundelse

"Ikke-kemiske metoder": alternative metoder til kemiske pesticider til plantebeskyttelse og 
bekæmpelse af skadegørere baseret på agronomiske teknikker såsom de i bilag III, punkt 1 
nævnte, eller fysiske, mekaniske eller biologiske metoder til bekæmpelse af skadegørere.

Ændringsforslag 229
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. es

Begrundelse

Det bør præcisere, hvad disse tiltag til afbødning af klimaforandring og beskyttelse af 
biodiversitet går ud på, og hvad der menes med rådgivning om bæredygtig udvikling af 
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økonomisk aktivitet. Det foreslås derfor at gøre det obligatoriske system i stk. 3 valgfrit.

Ændringsforslag 230
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. en

Begrundelse

For at give medlemsstaterne mulighed for at skræddersy bedriftsrådgivningstjenesten til deres 
specifikke omstændigheder, bør kravene i stk. 2, litra d), stå under stk. 3.

Ændringsforslag 231
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 232
Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. de

Ændringsforslag 233
George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke gøres forskel på små og andre landbrug for så vidt angår adgang til økonomisk 
rådgivning.

Ændringsforslag 234
Brian Simpson
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 235
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 236
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 

udgår
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fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

Or. es

Ændringsforslag 237
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som 
er omhandlet i kapitel afsnit V i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 238
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som er 
omhandlet i kapitel afsnit V i forordning
(EU) nr. xxx/xxx[DP].

d) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske aktivitet i 
små landbrug som fastlagt af 
medlemsstaterne og i det mindste i 
landbrug, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, som er omhandlet i 
kapitel afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP].
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Or. en

Ændringsforslag 239
Satu Hassi, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som er 
omhandlet i kapitel afsnit V i forordning
(EU) nr. xxx/xxx[DP].

d) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske aktivitet i 
små landbrug som fastlagt af 
medlemsstaterne og i det mindste i 
landbrug, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, som er omhandlet i 
kapitel afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP].

Or. en

Ændringsforslag 240
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme og gennemførelse af 
principper i forbindelse med 
regnskabsføring, iværksætteri og 
bæredygtig forvaltning af økonomiske 
ressourcer.

Or. pl

Ændringsforslag 241
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske aktivitet i 
økologisk landbrug, som mindst lever op 
til standarderne i forordning (EF) 
nr. 834/2007

Or. en

Begrundelse

Omlægning til økologisk landbrug er en forpligtelse, som ofte kræver tilegnelse af ny viden og 
ekspertise, så foranstaltninger i forbindelse med økologisk landbrug bør udtrykkeligt omfattes 
af bedriftsrådgivningsordningerne i alle medlemsstater, mindst på niveau med standarderne i 
den økologiske forordning 834/2007 (eftersom nogle økologiske standarder går ud over 
dette).

Ændringsforslag 242
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske aktivitet i 
økologisk landbrug, som mindst lever op 
til forordning (EF) nr. 834/2007.

Or. en

Ændringsforslag 243
Satu Hassi, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af den økonomiske aktivitet i 
økologisk landbrug, som omhandlet i 
forordning (EF) nr. 834/2007.

Or. en

Begrundelse

Omlægning til økologisk landbrug er en forpligtelse, som ofte kræver tilegnelse af ny viden og 
ekspertise som samtidig medfører en anerkendt positiv påvirkning af miljøet. Så 
foranstaltninger i forbindelse med økologisk landbrug bør udtrykkeligt omfattes af 
bedriftsrådgivningsordningerne i alle medlemsstater, i hvert fald på niveau med standarderne 
i den økologiske forordning 834/2007.

Ændringsforslag 244
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de miljø- og klimavenlige 
landbrugsforanstaltninger, som er fastlagt 
i artikel 29 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[RD]

Or. en

Ændringsforslag 245
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de valgmuligheder, som landbrugerne 
har, for effektiv styring af økonomiske 
risici og miljørisici.
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Or. en

Ændringsforslag 246
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters
økonomiske aktivitet end dem, der
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af den
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i landbrug, 
der deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i afsnit V 
i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], samt i 
andre bedrifter.

Or. en

Begrundelse

For at give medlemsstaterne mulighed for at skræddersy bedriftsrådgivningstjenesten til deres 
specifikke omstændigheder, bør kravene i stk. 2, litra d) stå under stk. 3.

Ændringsforslag 247
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters
økonomiske aktivitet end dem, der
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af den
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i landbrug, 
der deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i afsnit V 
i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], samt i 
andre bedrifter.

Or. en
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Ændringsforslag 248
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af den
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i landbrug, 
der deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i afsnit V 
i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], samt i 
andre bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 249
George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af landbrugs
økonomiske aktivitet, herunder 
modernisering af landbrug, forbedring af 
konkurrenceevnen, sektorintegration, 
innovation og markedsorientering 

Or. en

Ændringsforslag 250
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 

a) bæredygtig udvikling af bedrifters 
økonomiske aktivitet
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henvises til i stk. 2, litra d)

Or. es

Begrundelse

Det bør præcisere, hvad disse tiltag til afbødning af klimaforandring og beskyttelse af 
biodiversitet går ud på, og hvad der menes med rådgivning om bæredygtig udvikling af 
økonomisk aktivitet. Det foreslås derfor at gøre det obligatoriske system i stk. 3 valgfrit.

Ændringsforslag 251
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af bedrifters 
økonomiske aktivitet

Or. en

Ændringsforslag 252
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af bedrifters 
økonomiske aktivitet

Or. en

Ændringsforslag 253
Spyros Danellis
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af andre bedrifters økonomiske 
aktivitet end dem, der henvises til i stk. 2, 
litra d)

Or. en

Ændringsforslag 254
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af bedrifters 
økonomiske aktivitet

Or. es

Begrundelse

Bæredygtig udvikling af bedrifters økonomiske aktivitet skal være valgfri.

Ændringsforslag 255
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) bæredygtig udvikling af bedrifters 
økonomiske aktivitet

Or. en
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Ændringsforslag 256
Åsa Westlund, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters 
økonomiske aktivitet end dem, der 
henvises til i stk. 2, litra d)

a) miljømæssige resultater og bæredygtig 
udvikling af andre bedrifters økonomiske 
aktivitet end dem, der henvises til i stk. 2, 
litra c) og d)

Or. en

Ændringsforslag 257
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme af konvertering af landbrug 
og diversificering af deres økonomiske 
aktivitet, navnlig til turisme, og etablering 
af skovarealer og agro-skovbrug-systemer

Or. pl

Ændringsforslag 258
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) risikostyring og indførelse af passende 
forebyggende foranstaltninger til 
håndtering af naturkatastrofer, 
katastrofale hændelser og dyre- og 
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plantesygdomme

Or. pl

Ændringsforslag 259
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de mindstekrav eller -tiltag, der 
vedrører afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, som 
fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

Or. en

Begrundelse

For at give medlemsstaterne mulighed for at skræddersy bedriftsrådgivningstjenesten til deres 
specifikke omstændigheder, bør kravene i stk. 2, litra c) stå under stk. 3.

Ændringsforslag 260
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

Or. en
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Ændringsforslag 261
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de mindstekrav eller -tiltag, der 
vedrører afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, som 
fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 262
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme, som fastlagt i bilag I til 
nærværende forordning, og dem, som er 
forbundet med grøn vækst, som er fastlagt 
i ny artikel 18a i forordningen om 
udvikling af landdistrikterne i 
overensstemmelse med de foreslåede 
foranstaltninger i programmerne for 
udvikling af landdistrikterne

Or. en
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Ændringsforslag 263
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de mindstekrav eller -tiltag, der 
vedrører afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, som 
fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 264
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

Or. es

Begrundelse

Det bør præcisere, hvad disse tiltag til afbødning af klimaforandring og beskyttelse af 
biodiversitet går ud på, og hvad der menes med rådgivning om bæredygtig udvikling af 
økonomisk aktivitet. Det foreslås derfor at gøre det obligatoriske system i stk. 3 valgfrit.

Ændringsforslag 265
Hynek Fajmon
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 
plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 266
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i den 
ordning for mindre landbrugere, som er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP]. 

Or. en

Ændringsforslag 267
Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
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fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i den 
ordning for mindre landbrugere, som er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP].

Or. de

Ændringsforslag 268
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i den 
ordning for mindre landbrugere, som er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP].

Or. en

Ændringsforslag 269
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i det 
mindste i landbrug, der deltager i den 
ordning for mindre landbrugere, som er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP].

Or. en
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Ændringsforslag 270
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske aktivitet i små landbrug som 
fastlagt af medlemsstaterne og i landbrug, 
der deltager i den ordning for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i afsnit V 
i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

Or. en

Ændringsforslag 271
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) praksis i landbruget, som er 
velgørende for klima og miljø, som 
fastlagt i kapitel 2 i afsnit III i forordning 
(EU) nr. xxx/xxx [DP], og opretholdelse 
af landbrugsarealet som omhandlet i 
artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
nr. xxx/xxx [DP]

Or. en

Ændringsforslag 272
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
rådgivning og kontrol er adskilt fra 
hinanden. I den forbindelse og uden at det 
berører den nationale lovgivning om 
aktindsigt, sikrer medlemsstaterne, at de 
udpegede myndigheder og private organer, 
som der henvises til i artikel 12, ikke 
videregiver personlige eller individuelle 
oplysninger og data, som de bliver bekendt 
med under deres rådgivningsarbejde, til 
andre end den modtager, der driver den 
pågældende bedrift, medmindre det drejer 
sig om uregelmæssigheder eller 
overtrædelser, som de konstaterer under 
deres arbejde, og som ifølge Unionens 
lovgivning eller national lovgivning er 
omfattet af en forpligtelse til at underrette 
en offentlig myndighed, særlig i tilfælde af 
strafferetlige overtrædelser.

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
rådgivning og kontrol er adskilt fra 
hinanden. I den forbindelse og uden at det 
berører den nationale lovgivning om 
aktindsigt, sikrer medlemsstaterne, at de 
udpegede myndigheder og private organer, 
som der henvises til i artikel 12, ikke 
videregiver personlige eller individuelle 
oplysninger og data, som de bliver bekendt 
med under deres rådgivningsarbejde, til 
andre end den modtager, der driver den 
pågældende bedrift, medmindre det drejer 
sig om støttegivere, myndigheder inden 
for rådgivningssystemet og tilfælde af
uregelmæssigheder eller overtrædelser, 
som de konstaterer under deres arbejde, og 
som ifølge Unionens lovgivning eller 
national lovgivning er omfattet af en 
forpligtelse til at underrette en offentlig 
myndighed, særlig i tilfælde af 
strafferetlige overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 273
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
rådgivning og kontrol er adskilt fra 
hinanden. I den forbindelse og uden at det 
berører den nationale lovgivning om 
aktindsigt, sikrer medlemsstaterne, at de 
udpegede myndigheder og private organer, 
som der henvises til i artikel 12, ikke 
videregiver personlige eller individuelle 
oplysninger og data, som de bliver bekendt 
med under deres rådgivningsarbejde, til 
andre end den modtager, der driver den 

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
rådgivning og kontrol er adskilt fra 
hinanden. I den forbindelse og uden at det 
berører den nationale lovgivning om 
aktindsigt, sikrer medlemsstaterne, at de 
udpegede myndigheder og private organer, 
som der henvises til i artikel 12, ikke 
videregiver personlige eller individuelle 
oplysninger og data, som de bliver bekendt 
med under deres rådgivningsarbejde, til 
andre end den modtager, der driver den 
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pågældende bedrift, medmindre det drejer 
sig om uregelmæssigheder eller 
overtrædelser, som de konstaterer under 
deres arbejde, og som ifølge Unionens 
lovgivning eller national lovgivning er 
omfattet af en forpligtelse til at underrette 
en offentlig myndighed, særlig i tilfælde af 
strafferetlige overtrædelser.

pågældende bedrift, medmindre det drejer 
sig om støttegivere, myndigheder inden 
for rådgivningssystemet og tilfælde af
uregelmæssigheder eller overtrædelser, 
som de konstaterer under deres arbejde, og 
som ifølge Unionens lovgivning eller 
national lovgivning er omfattet af en 
forpligtelse til at underrette en offentlig 
myndighed, særlig i tilfælde af 
strafferetlige overtrædelser.

Or. en

Ændringsforslag 274
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog efter objektive 
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet. 
Medlemsstaterne sørger dog for, at 
landbrugere, hvis adgang til andre 
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset, bliver prioriteret.

Medlemsstaterne kan dog efter objektive 
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet. 
Medlemsstaterne sørger dog for, at 
landbrugere, hvis adgang til andre 
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset, bliver prioriteret. Der gives 
også prioritet til netværk, der opererer 
med begrænsede ressourcer, der kan 
udgøre operationelle grupper, som 
omhandlet i artikel 62 i forordning (EU) 
nr. XXXXXX (om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)), og som, for 
så vidt som de er involveret i innovation, 
kan deltage i det europæiske 
innovationspartnerskab om landbrugets 
produktivitet og bæredygtighed, som 
omhandlet i artikel 53 og 61 i forordning 
(EU) nr. XXXXXX (om støtte til udvikling 
af landdistrikterne fra den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
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Landdistrikterne (ELFUL)). 

Or. fr

Ændringsforslag 275
George Lyon, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog efter objektive 
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet.
Medlemsstaterne sørger dog for, at 
landbrugere, hvis adgang til andre 
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset, bliver prioriteret.

Medlemsstaterne kan dog efter objektive 
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet.
Medlemsstaterne sørger dog for, at 
landbrugere, som deltager i 
foranstaltningerne om tilvejebringelse af 
kulstof-, næringsstof- og 
energieffektivitet, jf. afsnit III, kapitel 2, i 
forordning (EU) nr. [DP/2012], bliver 
prioriteret.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af "grønne" kulstof-, næringsstof- og energieffektivitetsforanstaltninger i de 
direkte betalinger bør være forbundet med prioriteret adgang til rådgivning og prioriteret 
adgang til støtte til investeringer for de landbrugere, der anvender disse foranstaltninger, for 
at skabe en god cirkel, som er nødvendig for at kunne opnå et mere ressourceeffektivt 
landbrug. Medlemsstaterne bør imidlertid ikke forskelsbehandle bestemte former for 
landbrug.

Ændringsforslag 276
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog efter objektive
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet.
Medlemsstaterne sørger dog for, at 
landbrugere, hvis adgang til andre
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset, bliver prioriteret.

Medlemsstaterne kan dog efter
miljømæssige, økonomiske og sociale
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet.
Medlemsstaterne sørger dog for, at 
landbrugere, hvis adgang til andre 
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset, bliver prioriteret.

Or. en

Ændringsforslag 277
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog efter objektive 
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet. 
Medlemsstaterne sørger dog for, at
landbrugere, hvis adgang til andre 
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset, bliver prioriteret.

Medlemsstaterne kan dog efter objektive 
kriterier fastsætte, hvilke kategorier af 
modtagere der har prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet, og en af disse 
er landbrugere, hvis adgang til andre 
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af indholdet.

Ændringsforslag 278
Robert Dušek
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Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Kommissionens beføjelser
1. For at garantere, at 
bedriftsrådgivningssystemet fungerer 
korrekt, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende bestemmelser, der skal 
gøre systemet fuldt operationelt. 
Bestemmelserne kan blandt andet vedrøre 
adgangskriterierne for landbrugere.
2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage regler 
om ensartet gennemførelse af 
bedriftsrådgivningssystemet. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 279
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at garantere, at 
bedriftsrådgivningssystemet fungerer 
korrekt, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende bestemmelser, der skal 
gøre systemet fuldt operationelt. 
Bestemmelserne kan blandt andet vedrøre 
adgangskriterierne for landbrugere.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 280
Spyros Danellis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at garantere, at 
bedriftsrådgivningssystemet fungerer 
korrekt, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende bestemmelser, der skal 
gøre systemet fuldt operationelt.
Bestemmelserne kan blandt andet vedrøre 
adgangskriterierne for landbrugere.

1. For at garantere, at 
bedriftsrådgivningssystemet fungerer 
korrekt, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende bestemmelser, der skal 
gøre systemet fuldt operationelt.
Bestemmelserne kan blandt andet vedrøre 
adgangskriterierne for landbrugere samt 
mindstekrav til organer udpeget af 
bedriftsrådgivningssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 281
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage regler 
om ensartet gennemførelse af 
bedriftsrådgivningssystemet. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 282
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af at det i Unionens lovgivning 
er fastsat, at der skal fratrækkes beløb fra 
de i stk. 1 omhandlede beløb, fastsætter
Kommissionen ved
gennemførelsesretsakter, hvilken 
nettobalance der er til rådighed for EGFL-
udgifterne på grundlag af de i den 
pågældende lovgivning omhandlede data.

2. I tilfælde af at det i Unionens lovgivning 
er fastsat, at der skal fratrækkes beløb fra 
de i stk. 1 omhandlede beløb, tillægges
Kommissionen ved delegerede retsakter,
jf. artikel 111, beføjelse til at fastsætte,
hvilken nettobalance der er til rådighed for 
EGFL-udgifterne på grundlag af de i den 
pågældende lovgivning omhandlede data.

Or. de

Ændringsforslag 283
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udgifter til administration og personale, 
der afholdes af medlemsstaterne og af 
modtagerne af støtte fra EGFL, 
finansieres ikke af fonden.

Udgifter, der afholdes af medlemsstaterne, 
til tiltag, der er nødvendige for at 
opretholde og udvikle tekniske metoder og 
ressourcer i forbindelse med information 
om og sammenkobling, overvågning og 
kontrol af de midler, der anvendes til 
finansiering af den fælles 
landbrugspolitik, finansieres af fonden op 
til et loft på 2 % af den nationale 
bevilling, der er omhandlet i artikel 7 i 
forordning (EU) nr. ....

Or. it

Ændringsforslag 284
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udgifter til personale, der afholdes af 
medlemsstaterne og af modtagerne af 
støtte fra EGFL, finansieres imidlertid 
ikke af fonden.

Or. it

Ændringsforslag 285
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen leverer disse satellitbilleder 
gratis til kontrolorganerne eller til 
leverandører af tjenester, som er 
bemyndiget af disse organer til at 
repræsentere dem.

Kommissionen og/eller medlemsstaterne 
erhverver disse satellitbilleder, som leveres
gratis til kontrolorganerne eller til 
leverandører af tjenester, som er 
bemyndiget af disse organer til at 
repræsentere dem.

Or. it

Ændringsforslag 286
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forbliver ejer af billederne
og tager dem tilbage, når arbejdet er 
færdigt. Kommissionen kan også 
bestemme, at der skal foregå arbejde med 
forbedring af teknikker og arbejdsmetoder i 
forbindelse med inspektion af 
landbrugsarealer ved telemåling.

Kommissionen og/eller medlemsstaterne
forbliver ejer af billederne. De kan også 
bestemme, at der skal foregå arbejde med 
forbedring af teknikker og arbejdsmetoder i 
forbindelse med inspektion af 
landbrugsarealer ved telemåling.
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Or. it

Ændringsforslag 287
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med de foranstaltninger, der 
finansieres i henhold til artikel 6, litra c), er 
at give Kommissionen midler til at forvalte 
Unionens landbrugsmarkeder i global 
sammenhæng, at sørge for agroøkonomisk 
overvågning af landbrugsjord og af 
afgrødernes tilstand, for at der kan opstilles 
prognoser, særlig over udbyttet og 
landbrugsproduktionen, at lette adgangen 
til sådanne prognoser i en international 
kontekst, f.eks. initiativer koordineret af 
FN-organisationer eller andre 
internationale organer, at bidrage til 
åbenhed på verdensmarkederne og at sikre 
teknologisk opfølgning af det 
agrometeorologiske system.

Formålet med de foranstaltninger, der 
finansieres i henhold til artikel 6, litra c), er 
at give Kommissionen midler til at forvalte 
Unionens landbrugsmarkeder i global 
sammenhæng, at sørge for agroøkonomisk 
og agroøkologisk overvågning af 
landbrugsjord og skovarealer og af de 
grundlæggende landbrugsressourcer og 
afgrødernes tilstand, for at der kan opstilles 
prognoser, f.eks. over udbyttet, 
ressourceeffektiviteten og den langsigtede 
landbrugsproduktion, at lette adgangen til 
sådanne prognoser i en international 
kontekst, f.eks. initiativer koordineret af 
FN-organisationer eller andre 
internationale organer, at bidrage til 
åbenhed på verdensmarkederne og at sikre 
teknologisk opfølgning af det 
agrometeorologiske system.

Or. en

Begrundelse

Da fødevareproduktionssystemer er baseret på udtømmelige naturressourcer som jord, er vi 
nødt til at sikre adgang til data om disse ressourcer, så vi kan vurdere, hvor godt den 
reformerede politik opfylder udfordringerne for så vidt angår langsigtet fødevaresikkerhed. 
Det er derfor et spørgsmål om at vurdere, om de offentlige midler er godt anvendt. Disse data 
bør også dække skovbrugsarealer, da der er store udfordringer med klimaforandringerne, 
skovbrande osv.

Ændringsforslag 288
Bas Eickhout
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der finansieres i 
medfør af artikel 6, litra c), vedrører 
indsamling eller køb af data, der er 
nødvendige for at gennemføre og overvåge 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
satellitdata og meteorologiske data, 
oprettelse af en infrastruktur for rumlige 
data og et websted, gennemførelse af 
specifikke undersøgelser af klimatiske 
forhold og opdatering af 
agrometeorologiske og økonometriske 
modeller. Disse aktioner gennemføres om 
nødvendigt i samarbejde med nationale 
laboratorier og organer.

De foranstaltninger, der finansieres i 
medfør af artikel 6, litra c), vedrører 
indsamling eller køb af data, der er 
nødvendige for at gennemføre og overvåge 
den fælles landbrugspolitik, herunder 
satellitdata og meteorologiske data, 
oprettelse af en infrastruktur for rumlige 
data og et websted, gennemførelse af 
specifikke undersøgelser af klimatiske 
forhold, overvågning af jordbundens 
sundhedstilstand og funktionalitet, f.eks. 
vha. LUCAS - Land Use/Cover Area 
frame Statistical Survey (statistisk 
undersøgelse af arealanvendelse og 
arealdække), og opdatering af 
agrometeorologiske og økonometriske 
modeller. Disse aktioner gennemføres om 
nødvendigt i samarbejde med nationale 
laboratorier og organer.

Or. en

Begrundelse

Hvis der med reformen investeres offentlige midler i et paradigmeskift i 
fødevareproduktionssystemerne, så er vi, eftersom disse systemer er baseret på udtømmelige 
naturressourcer som jord, nødt til at sikre adgang til data om disse ressourcer, så vi kan 
vurdere, hvor godt den reformerede politik opfylder udfordringerne for så vidt angår 
langsigtet fødevaresikkerhed. Det er således et spørgsmål om at vurdere, hvorvidt de 
offentlige midler er godt anvendt.

Ændringsforslag 289
Julie Girling, James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1



PE492.777v02-00 112/184 AM\910033DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre, at de årlige lofter, der er 
fastsat i forordning (EU) nr. xxx/xxx [FFR] 
til finansiering af markedsrelaterede 
udgifter og direkte betalinger, bliver 
overholdt, fastsættes der en tilpasningssats 
for de direkte betalinger, når prognoserne 
for finansieringen af de foranstaltninger, 
der finansieres under det pågældende 
underloft for et givet regnskabsår, viser, at 
gældende årlige lofter vil blive 
overskredet.

1. For at sikre, at de årlige lofter, der er 
fastsat i forordning (EU) nr. xxx/xxx [FFR] 
til finansiering af markedsrelaterede 
udgifter og direkte betalinger, bliver 
overholdt, fastsættes der en tilpasningssats 
for de direkte betalinger, når prognoserne 
for finansieringen af de foranstaltninger, 
der finansieres under det pågældende 
underloft for et givet regnskabsår, viser, at 
gældende årlige lofter vil blive 
overskredet, idet der tages højde for en 
margin på 300 000 000 EUR under dette 
loft.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende margin på 300 mio. EUR under underloftet for EGFL tjener som 
sikkerhedsbuffer i gennemførelsen af EGFL-budgettet, og denne mekanisme bør ikke fjernes.

Ændringsforslag 290
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 1. december kan Rådet efter 
forslag fra Kommissionen på grundlag af
nye elementer, den er kommet i besiddelse 
af, tilpasse tilpasningssatsen for direkte 
betalinger i overensstemmelse med stk. 2 
eller 3.

4. Hvis der fremkommer nye væsentlige 
elementer, efter at afgørelsen i stk. 2 og 3, 
er truffet, kan Kommissionen senest den 
1. december på grundlag af disse 
oplysninger ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter og uden at 
anvende en af de procedurer, der 
omhandles i artikel 112, stk. 2 og stk. 3,
tilpasse tilpasningssatsen for direkte 
betalinger i overensstemmelse med stk. 2 
eller 3.

Or. de
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Ændringsforslag 291
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden denne artikel anvendes, skal der 
først tages hensyn til det beløb, som 
budgetmyndigheden har tilladt til 
reserven til kriser i landbrugssektoren, 
som der henvises til i punkt 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 292
Julie Girling, Richard Ashworth, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden denne artikel anvendes, skal der 
først tages hensyn til det beløb, som 
budgetmyndigheden har tilladt til 
reserven til kriser i landbrugssektoren, 
som der henvises til i punkt 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke afholdes nogen udgifter uden for budgettet. Opstår der en krise, bør det afspejles 
i budgettet, og derfor er der ikke behov for denne artikels stk. 6.
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Ændringsforslag 293
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden denne artikel anvendes, skal der 
først tages hensyn til det beløb, som 
budgetmyndigheden har tilladt til 
reserven til kriser i landbrugssektoren, 
som der henvises til i punkt 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

udgår

Or. lv

Ændringsforslag 294
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Inden denne artikel anvendes, skal der 
først tages hensyn til det beløb, som 
budgetmyndigheden har tilladt til reserven 
til kriser i landbrugssektoren, som der 
henvises til i punkt 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning.

6. Inden forslaget, der er omhandlet i stk. 
2, forelægges, kontrollerer 
Kommissionen, hvorvidt betingelserne for 
anvendelsen af reserven til kriser i 
landbrugssektoren, som der henvises til i 
punkt 14 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, er 
opfyldt, og forelægger, såfremt det er 
tilfældet, et forslag herom.

Or. de
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Begrundelse

Der skal træffes foranstaltninger til sikring af, at budgetdisciplin ikke bruges som en substitut 
for krisestyringsreserven, hvis ekstraordinære markedsforhold fører til øgede forventede 
udgifter til foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 159 i forordningen om den fælles 
markedsordning.

Ændringsforslag 295
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det ved opstillingen af 
budgetforslaget for regnskabsår N viser 
sig, at der er risiko for, at det i artikel 16, 
omhandlede beløb for regnskabsår N bliver 
overskredet, foreslår Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
overholdelsen af dette beløb.

2. Hvis det ved opstillingen af 
budgetforslaget for regnskabsår N viser 
sig, at der er risiko for, at det i artikel 16, 
omhandlede beløb for regnskabsår N, idet 
der tages højde for den margin, der er 
fastsat i denne forordnings artikel 25, stk. 
1, bliver overskredet, foreslår 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet de nødvendige foranstaltninger til at 
sikre overholdelsen af dette beløb.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 25, stk. 1, om genopførelsen af 
marginen under EGFL-underloftet. Der bør også genindsættes en henvisning til det i artikel 
26, stk. 2, i henhold til den nuværende forordning 1290/2005. 

Ændringsforslag 296
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal på et hvilket som 
helst tidspunkt, hvis den mener, at der er en 
risiko for, at det i artikel 16 omhandlede 

3. Kommissionen skal på et hvilket som 
helst tidspunkt, hvis den mener, at der er en 
risiko for, at det i artikel 16 omhandlede 
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beløb bliver overskredet, og at den ikke 
inden for rammerne af sine beføjelser vil 
kunne træffe tilstrækkelige foranstaltninger 
til at afbøde situationen, foreslå andre 
foranstaltninger til at sikre, at beløbet 
overholdes. Disse foranstaltninger vedtages 
af Rådet på grundlag af traktatens artikel 
43, stk. 3, eller af Europa-Parlamentet og 
Rådet på grundlag af traktatens artikel 43, 
stk. 2.

beløb bliver overskredet, og at den ikke 
inden for rammerne af sine beføjelser vil 
kunne træffe tilstrækkelige foranstaltninger 
til at afbøde situationen, foreslå andre 
foranstaltninger til at sikre, at beløbet 
overholdes. Disse foranstaltninger vedtages 
af Europa-Parlamentet og Rådet på 
grundlag af traktatens artikel 43, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 297
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 udgår
Ingen dobbeltfinansiering

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der 
finansieres under ELFUL, ikke dækkes af 
anden finansiering under EU-budgettet.

Or. pl

Begrundelse

Dette bringer teksten i overensstemmelse med de ændringer, der er foretaget i del II, afsnit I, i 
forordning (EU) nr. [DP] og artikel 100 i denne forordning. Uudnyttede midler fra direkte 
støtteordninger og beløb, der følger af anvendelsen af nedsættelser og udelukkelser, kan 
øremærkes af medlemsstaterne til anvendelse som yderligere støtte til ELFUL-finansierede 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 298
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning
(EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der 
finansieres under ELFUL, ikke dækkes af 
anden finansiering under EU-budgettet.

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til afsnit III, kapitel 2, i 
forordning (EU) nr. DP/2012 og artikel 
30, stk. 2, i forordning (EU) nr. RD/xxx, 
må udgifter, der finansieres under ELFUL, 
ikke dækkes af anden finansiering under 
EU-budgettet.

Or. en

Ændringsforslag 299
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning
(EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der 
finansieres under ELFUL, ikke dækkes af 
anden finansiering under EU-budgettet.

Med undtagelse af støtte i henhold til 
artikel 29 og 30 i forordning (EU) nr.
ELFUL/2012, som ikke berører betalinger 
under afsnit III, kapitel 2, i forordning 
DP/2012, må udgifter, der finansieres 
under ELFUL, ikke dækkes af anden 
finansiering under EU-budgettet.

Or. de

Ændringsforslag 300
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der 

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til artikel 29 og artikel 30, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. RD/xxx, må udgifter, 
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finansieres under ELFUL, ikke dækkes af 
anden finansiering under EU-budgettet.

der finansieres under ELFUL, ikke dækkes 
af anden finansiering under EU-budgettet.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse gør det muligt for miljøordninger i landbruget automatisk at være berettigede 
til ”grønne” betalinger under den nye ordning i søjle I.

Ændringsforslag 301
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning
(EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der 
finansieres under ELFUL, ikke dækkes af 
anden finansiering under EU-budgettet.

Uden at dette berører retten til støtte i 
henhold til artikel 29, stk. 2, og artikel 30, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. RD/xxx, må 
udgifter, der finansieres under ELFUL, 
ikke dækkes af anden finansiering under 
EU-budgettet.

Or. de

Begrundelse

Foranstaltninger, der er omfattet af artikel 29 i forordning (EU) nr. ELFUL/2012, bør også 
være støtteberettigede under forordning (EU) DP/2012.

Ændringsforslag 302
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 7 % af 
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ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Or. es

Begrundelse

7 % er i bedre overensstemmelse med den rytme som forskud, betalinger og godtgørelser 
foretages med, og det vil betyde mindre pres på medlemsstaternes cash-flow.

Ændringsforslag 303
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet for udvikling 
af landdistrikterne udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden til 
medlemsstaten. Denne foreløbige 
forfinansiering udgør 7 % af ELFUL's 
deltagelse i programmet. Den kan splittes 
op i maksimalt tre trancher afhængigt af 
disponible budgetmidler. Den første 
tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Or. de

Ændringsforslag 304
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 7 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Or. en

Ændringsforslag 305
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 7 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Or. lv

Ændringsforslag 306
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 7 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Or. pt

Ændringsforslag 307
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den 
kan splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. 
Den første tranche skal udgøre 2 % af 
ELFUL's deltagelse i det pågældende 
program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 7 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet.

Or. es

Ændringsforslag 308
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden, medmindre 
medlemsstaten senest to måneder efter 
denne beslutning giver meddelelse til 
Kommissionen om, at den ikke ønsker at 
modtage en forfinansiering. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater er afhængige af forfinansiering for at iværksætte deres programmer, 
men det er ikke tilfældet for dem alle. Det ville mindske presset på budgettet, hvis en 
medlemsstat, der foretrækker ikke at modtage forfinansiering, kan afslå dette, hvilket derfor 
kan frigøre beløb, som kan tildeles andre medlemsstater (den procentsats, som Kommissionen 
har fastsat på 4 %, kan under disse omstændigheder hæves).

Ændringsforslag 309
Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden, medmindre den 
berørte medlemsstat senest to måneder 
efter denne beslutning giver meddelelse til 
Kommissionen om, at den ikke ønsker at 
modtage en forfinansiering. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
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splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Or. en

Begrundelse

For at lette presset på medlemsstaternes budgetter bør de medlemsstater, som ikke har behov 
for et forskud for at iværksætte deres programmer, kunne afslå et sådant beløb, hvorved de 
kan forvalte deres midler til udvikling af landdistrikter mere effektivt..

Ændringsforslag 310
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af 
ELFUL's deltagelse i det pågældende 
program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler.

Or. en

Ændringsforslag 311
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 1. Efter Kommissionens afgørelse om 
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godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af 
ELFUL's deltagelse i det pågældende 
program.

godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 7 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler.

Or. en

Ændringsforslag 312
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
gøre brug af de i denne artikel beskrevne 
forfinansieringsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 313
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De mellemliggende betalinger foretages 
for hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne. De beregnes ved 
anvendelse af samfinansieringssatsen for 
hver enkelt foranstaltning på den opståede 
offentlige udgift til den pågældende 
foranstaltning.

1. De mellemliggende betalinger foretages 
for hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne. De beregnes ved 
anvendelse af samfinansieringssatsen for 
hver enkelt foranstaltning på den opståede 
offentlige udgift til den pågældende 
foranstaltning eller på de samlede 
støtteberettigede offentlige og private 
udgifter.
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Or. fr

Ændringsforslag 314
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremsendelse til Kommissionen af en 
udgiftsanmeldelse, der er underskrevet af 
det godkendte betalingsorgan i 
overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, 
litra c)

a) fremsendelse til Kommissionen af en 
månedlig udgiftsanmeldelse, der er 
underskrevet af det godkendte 
betalingsorgan i overensstemmelse med 
artikel 102, stk. 1, litra c)

Or. es

Begrundelse

Der stilles her forslag om, at udgiftsanmeldelser og godtgørelser under ELFUL bør følge 
samme ordning som den, der gjaldt for EGFL (EUGFL, Garantisektionen) i 2000-2006 
(artikel 17 og 18 for EGFL og artikel 35 for ELFUL). Dette vil føre til en forenkling af 
ordningen.

Ændringsforslag 315
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den del af budgetforpligtelsen 
vedrørende et program for udvikling af 
landdistrikterne, som ikke er udnyttet til
betaling af forfinansieringen eller til 
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 nogen udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de i artikel 35, stk. 3, omhandlede 

1. Den del af budgetforpligtelsen 
vedrørende en medlemsstat, som ikke er 
udnyttet til betaling af forfinansieringen 
eller til 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 nogen udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de i artikel 35, stk. 3, omhandlede 
krav, frigør Kommissionen automatisk.
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krav, frigør Kommissionen automatisk.

Or. es

Begrundelse

Automatisk frigørelse under ELFUL bør foretages på medlemsstatsniveau snarere end på 
programniveau (artikel 37, stk. 1), som det foreslås her. Dette vil forenkle forvaltningen.

Ændringsforslag 316
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, der som følge af deres 
føderale/regionale statsinddeling 
indsender flere programmer om udvikling 
af landdistrikter, kan modregne de beløb, 
der ikke er anvendt inden den 31. 
december i det andet år efter året for 
budgetforpligtelsen for en eller flere 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, mod beløb, der er brugt 
efter denne dato under andre programmer 
for udvikling af landdistrikter. Hvis der 
efter denne modregning resterer nogle 
beløb, der ikke er indgået forpligtelser for, 
skal de forholdsmæssigt udbetales til de 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, hvor der er blevet 
registreret underudnyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 317
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, der indsender flere 
programmer om udvikling af 
landdistrikter, kan modregne de beløb, der 
ikke er anvendt inden den 31. december i 
det andet år efter året for 
budgetforpligtelsen for et eller flere 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, mod beløb, der er brugt 
efter denne dato under andre programmer 
for udvikling af landdistrikter. Hvis der 
efter denne modregning resterer nogle 
beløb, der ikke er indgået forpligtelser for, 
skal de forholdsmæssigt udbetales til de 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, hvor der er blevet 
registreret underudnyttelse.  

Or. pt

Ændringsforslag 318
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, der indsender flere 
programmer om udvikling af 
landdistrikter, kan modregne de beløb, der 
ikke er anvendt inden den 31. december i 
det andet år efter året for 
budgetforpligtelsen for et eller flere 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, mod beløb, der er brugt 
efter denne dato under andre programmer 
for udvikling af landdistrikter. Hvis der 
efter denne modregning resterer nogle 
beløb, der ikke er indgået forpligtelser for, 
skal de forholdsmæssigt udbetales til de 
programmer for udvikling af 
landdistrikter, hvor der er blevet 
registreret underudnyttelse.  



PE492.777v02-00 128/184 AM\910033DA.doc

DA

Or. pt

Ændringsforslag 319
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den del af budgetforpligtelserne, som 
berører støtte i henhold til artikel 37, stk. 
1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 
XXXXXX (om støtte til udvikling af 
landdistrikterne).

Or. fr

Ændringsforslag 320
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Den del af budgetforpligtelsen vedrørende 
et program for udvikling af 
landdistrikterne, som ikke er udnyttet til 
betaling af forfinansieringen eller til 
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 nogen udgiftsanmeldelse 
vedrørende de afholdte udgifter, der 
opfylder de i artikel 35, stk. 3, 
omhandlede krav, frigør Kommissionen 
automatisk.
Frigørelsen gælder imidlertid ikke for 
budgetforpligtelsen for 2014. 
Med henblik på frigørelsen skal en 
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sjettedel af budgetforpligtelsen for 2014 
lægges til hver af budgetforpligtelserne 
for 2015 til 2020.

Or. it

Ændringsforslag 321
Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Afsnit 4 – kapitel 2 – afdeling 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 322
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Afsnit 4 – kapitel 2 – afdeling 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 323
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 38 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38 udgår
Budgetforpligtelser
Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
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af listen over projekter, som tildeles prisen 
for innovativt, lokalt samarbejde, jf. 
artikel 58, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
RD/xxx er en finansieringsafgørelse i 
betydningen i artikel [75, stk. 2,] i 
forordning (EU) nr. FR/xxx. Efter 
vedtagelsen af den i stk. 1 omhandlede 
afgørelse indgår Kommissionen en 
budgetforpligtelse for hver medlemsstat 
med det samlede beløb for de priser, der 
tildeles projekterne i den pågældende 
medlemsstat inden for de rammer, der er 
omhandlet i artikel 51, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. RD/xxx.

Or. en

Ændringsforslag 324
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 udgår
Betalinger til medlemsstaterne
1. Inden for rammerne af de 
mellemliggende betalinger, der henvises 
til i artikel 35, foretager Kommissionen 
betalinger for at godtgøre de udgifter, som 
de godkendte betalingsorganer har haft i 
forbindelse med de i denne afdeling 
omhandlede priser, inden for det budget, 
der er til rådighed for forpligtelser for de 
pågældende medlemsstater.
2. Enhver betaling er betinget af, at der 
fremsendes en udgiftsanmeldelse til 
Kommissionen, som er underskrevet af
det godkendte betalingsorgan i 
overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, 
litra c).
3. De godkendte betalingsorganer 
udarbejder og sender de mellemliggende 
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udgiftsanmeldelser vedrørende prisen for 
innovativt, lokalt samarbejde til 
Kommissionen enten direkte eller via 
koordineringsorganet, hvis et sådant er 
udpeget, med en hyppighed, der fastsættes 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter, der vedtages 
efter den i artikel 112, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.
Udgiftsanmeldelserne omfatter de
udgifter, som betalingsorganerne har 
afholdt i hver af de pågældende perioder.

Or. en

Ændringsforslag 325
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 udgår
Automatisk frigørelse for prisen for 
innovativt, lokalt samarbejde
De beløb, der er omhandlet i artikel 38, 
stk. 2, og som ikke er udnyttet til 
godtgørelse af medlemsstaterne som 
fastlagt i artikel 39, eller for hvilken 
Kommissionen ikke senest den 31. 
december i det andet år efter det år, hvor 
budgetforpligtelsen er indgået, har fået 
forelagt nogen udgiftsanmeldelse, der 
opfylder de i pågældende artikel 
omhandlede betingelser, frigør 
Kommissionen automatisk.
Artikel 37, stk. 3, 4 og 5, finder 
tilsvarende anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 326
Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at de finansielle følger kommer til at 
stå i forhold til betalingsforsinkelsen, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse proceduren i artikel 111 
med regler for nedsættelsen af betalinger i 
forhold til, hvor meget fristen er 
overskredet.

For at de finansielle følger kommer til at 
stå i forhold til betalingsforsinkelsen, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse proceduren i artikel 111 
med regler for nedsættelsen af betalinger i 
forhold til, hvor meget fristen er 
overskredet. Dette stykke finder ikke 
anvendelse, når betalingsforsinkelsen er 
uden for medlemsstatens kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 327
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 328
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 329
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 330
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

udgår

Or. en

Begrundelse

Betalingsorganerne bør ikke gøres ansvarlig for renter for sene betalinger. 
Betalingsorganerne er allerede underlagt finansielle korrektioner i tilfælde af sene betalinger, 
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og udbetaling af renter ville være lig med dobbelt straf. Der kan være mange gode grunde til 
sene betalinger, hvis årsager befinder sig uden for betalingsorganets kontrol.

Ændringsforslag 331
Peter Jahr, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 332
Katarína Neveďalová

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

udgår

Or. sk

Ændringsforslag 333
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder udgår
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den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

Or. ro

Begrundelse

Dette ville være en krænkelse af medlemsstaternes beføjelse til at forvalte deres nationale 
budgetter. 

Ændringsforslag 334
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne.

Or. es

Begrundelse

Kommissionen er af den opfattelse, at støttemodtagere bør modtage de beløb, de er berettiget 
til, inden for de frister, der er fastsat i EU-lovgivningen. Kommissionens intention er 
forståelig, men den gældende nationale lovgivning skal overholdes, og derfor opfordres der 
her til, at der tages behørigt hensyn til dette i EU-lovgivningens ordlyd.

Ændringsforslag 335
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
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nationale budget. betale morarenter til modtagerne.

Or. es

Begrundelse

Den gældende nationale lovgivning skal overholdes.

Ændringsforslag 336
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de 
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget.

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder 
den senest mulige betalingsdato, skal de
betale morarenter til modtagerne fra det 
nationale budget. Dette stykke finder ikke 
anvendelse, når betalingsforsinkelsen 
ikke skyldes medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 337
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, hvornår der er 
tale om force majeure og ekstraordinære 
tilfælde, hvor støttemodtagerne ikke skal 
have udbetalt morarenter, hvis støtten er 
blevet udbetalt, senere end den 
betalingsdato, der er fastsat i EU-
lovgivningen.

Or. lt
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Ændringsforslag 338
Michel Dantin, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et eller flere nøglekomponenter i det 
pågældende nationale kontrolsystem findes 
ikke eller fungerer ikke på grund af de 
konstaterede manglers alvorlige eller 
vedvarende karakter, eller uretmæssige 
betalinger bliver ikke inddrevet med den 
fornødne omhu

a) et eller flere nøglekomponenter i det 
pågældende nationale kontrolsystem findes 
ikke eller fungerer ikke på grund af de 
konstaterede manglers alvorlige eller 
vedvarende karakter

Or. fr

Ændringsforslag 339
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. bg
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Ændringsforslag 340
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. en

Ændringsforslag 341
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
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18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. lv

Ændringsforslag 342
Peter Jahr, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. de

Ændringsforslag 343
Katarína Neveďalová

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
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Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. sk

Ændringsforslag 344
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. pt
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Ændringsforslag 345
Albert Deß, Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 44 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. de

Ændringsforslag 346
Julie Girling, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 44 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår 
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
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18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. en

Begrundelse

Suspension af betalinger i tilfælde af for sen indsendelse af statistikker er en 
uforholdsmæssigt hård og unødvendig foranstaltning, som derfor bør udgå.

Ændringsforslag 347
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 44 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse 
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag vil gøre det muligt at suspendere betalingerne til betalingsorganer, 
som ikke har indsendt kontrolstatistikker til Kommissionen inden for den fastsatte frist. Dette 
er en unødigt hård straf.
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Ændringsforslag 348
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 44 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Suspension af betalinger i tilfælde af for 
sen indsendelse
Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, 
kan Kommissionen suspendere de i artikel 
18 omhandlede månedlige betalinger eller 
de i artikel 35 omhandlede 
mellemliggende betalinger, som der ikke 
er blevet indsendt relevante statistiske 
oplysninger om til tiden.

Or. pt

Ændringsforslag 349
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller i henhold til artikel 61 og 
resultaterne heraf, og medlemsstaten 
overskrider denne frist, kan Kommissionen
i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, under 
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betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden.

hensyntagen til forsinkelsens omfang og i 
henhold til de detaljerede bestemmelser, 
den har vedtaget på grundlag af artikel 
48, stk. 5, suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden, medmindre der er tale om force 
majeure eller usædvanlige 
omstændigheder.

Or. es

Begrundelse

Der skal tages behørigt højde for omstændigheder, som kan gøre det besværligt at indsamle 
og fremsende oplysningerne. Proportionalitetsprincippet skal også respekteres både med 
hensyn til forsinkelsens varighed og de berørte betalinger.

Ændringsforslag 350
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden.

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller i henhold til artikel 61 og 
resultaterne heraf, og hvis medlemsstaten 
overskrider denne frist, kan 
Kommissionen, i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, under 
hensyntagen til forsinkelsens omfang og i 
henhold til de detaljerede bestemmelser, 
den har vedtaget på grundlag af artikel 
48, stk. 5, suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden. Kommissionen sondrer navnlig 
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mellem situationer, hvor sen indsendelse 
af oplysninger udgør en risiko for 
gennemførelsen af den årlige 
dechargeprocedure, og situationer, hvor 
en sådan risiko ikke er til stede.

Or. en

Begrundelse

Suspension af betalinger bør kun finde sted, når der er risiko for, at den årlige 
budgetdechargeprocedure bringes i fare. Der er behov for så udstrakt en grad af 
proportionalitet som muligt.

Ændringsforslag 351
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola, Hannu 
Takkula

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden.

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden, under forudsætning af at alle 
forordninger og anvisninger vedrørende 
disse oplysninger er parate og 
tilgængelige, når medlemsstaterne 
etablerer databaserne.

Or. en

Ændringsforslag 352
Monika Hohlmeier
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden.

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden, forudsat at Kommissionen rettidigt 
inden undersøgelsesperiodens begyndelse 
har stillet alle de nødvendige oplysninger, 
formularer og forklaringer, der er 
nødvendige for kontrollen af de statistiske 
oplysninger, til rådighed.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen skal stille de nødvendige formularer og forklaringer til rådighed i rette tid 
inden undersøgelsesperiodens begyndelse.

Ændringsforslag 353
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
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Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden.

Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden, medmindre der er tale om tilfælde 
af force majeure eller usædvanlige 
omstændigheder i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.

Or. es

Ændringsforslag 354
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden.

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
nærmere fastsat frist skal fremsende 
oplysninger om antallet af gennemførte 
kontroller og resultaterne heraf, og 
medlemsstaten overskrider denne frist, kan 
Kommissionen suspendere de i artikel 18 
omhandlede månedlige betalinger eller de i 
artikel 35 omhandlede mellemliggende 
betalinger, som der ikke er blevet indsendt 
relevante statistiske oplysninger om til 
tiden, men ikke førend medlemsstaten 
skriftligt er blevet underrettet om, at 
denne straf kan blive den pålagt.

Or. ro

Ændringsforslag 355
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre overholdelse af 
proportionalitetsprincippet, når artikel 44 
anvendes, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med regler om:

udgår

a) listen over foranstaltninger, som falder 
ind under artikel 44
b) satsen og suspensionsperioden for de i 
samme artikel omhandlede betalinger
c) betingelserne for at ophæve 
suspensionen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, som følge af at artikel 42, stk. 2, og artikel 44 er 
udgået.

Ændringsforslag 356
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
nærmere regler for den i artikel 46 
fastlagte forpligtelse samt de specifikke 
betingelser, der gælder for de oplysninger, 
som skal indføres i det regnskab, der føres 
af betalingsorganerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

udgår

Or. lv
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Ændringsforslag 357
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for finansiering og bogføring af 
interventionsforanstaltninger i form af 
offentlig oplagring samt andre udgifter, 
der finansieres af EGFL og ELFUL

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette er ingen rent teknisk beslutning.

Ændringsforslag 358
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vilkårene og betingelserne for 
gennemførelse af den automatiske 
frigørelsesprocedure

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette er ingen rent teknisk beslutning.

Ændringsforslag 359
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) regler for medlemsstaternes betaling af 
morarenter til modtagerne som omhandlet 
i artikel 42, stk. 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 360
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) regler for medlemsstaternes betaling af 
morarenter til modtagerne som omhandlet 
i artikel 42, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt, som følge af at artikel 42, stk. 2, og artikel 44 er 
udgået.

Ændringsforslag 361
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til artikel 111 vedrørende:
a) regler for finansiering og bogføring af 
interventionsforanstaltninger i form af 
offentlig oplagring samt andre udgifter, 
der finansieres af EGFL og ELFUL
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b) vilkårene og betingelserne for 
gennemførelse af den automatiske 
frigørelsesprocedure.

Or. de

Begrundelse

Disse beslutninger er ikke rent tekniske og skal derfor træffes ved hjælp af delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 362
Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen giver tilstrækkeligt tidligt 
meddelelse inden kontrollen på stedet til 
den pågældende medlemsstat eller til den 
medlemsstat, på hvis område kontrollen 
finder sted. Ansatte fra den pågældende 
medlemsstat kan deltage i en sådan kontrol.

Kommissionen giver tilstrækkeligt tidligt 
meddelelse inden kontrollen på stedet til 
den pågældende medlemsstat eller til den 
medlemsstat, på hvis område kontrollen 
finder sted og koordinerer kontroller med 
henblik på at reducere indvirkningen på 
betalingsorganerne. Ansatte fra den 
pågældende medlemsstat kan deltage i en 
sådan kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 363
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reducerer hyppigheden af 
kontroller på stedet i de medlemsstater, 
hvor udtalelsen fra certificeringsorganet 
med hensyn til de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
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rigtighed viser, at fejlprocenten ligger på 
et acceptabelt niveau.

Or. en

Begrundelse

Kontroller på stedet udført af Kommissionen bør begrænses, når undersøgelser af lovligheden 
og den formelle rigtighed viser, at fejlprocenten ligger på et acceptabelt niveau. 
Forhåbningen er, at dette vil nedbringe omkostningerne til sådanne kontroller.

Ændringsforslag 364
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen reducerer hyppigheden af 
kontroller på stedet i de medlemsstater, 
hvor udtalelsen fra certificeringsorganet 
med hensyn til de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed viser, at fejlprocenten ligger på 
et acceptabelt niveau.

Or. en

Ændringsforslag 365
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller alle oplysninger 
til rådighed for Kommissionen om 
uregelmæssigheder og tilfælde af formodet 
svig, der er konstateret, og om 
foranstaltninger, der er truffet med henblik 
på inddrivelse af beløb, der er uberettiget 
udbetalt som følge af nævnte 

3. Medlemsstaterne stiller alle oplysninger 
til rådighed for Kommissionen om 
uregelmæssigheder, der er konstateret, og 
om foranstaltninger, der er truffet med 
henblik på inddrivelse af beløb, der er 
uberettiget udbetalt som følge af nævnte 
uregelmæssigheder og tilfælde af svig, jf. 
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uregelmæssigheder og tilfælde af svig, jf. 
afdeling III i dette kapitel.

afdeling III i dette kapitel.

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for eksplicit at nævne tilfælde af svig, eftersom disse betragtes som 
uregelmæssigheder. Der er fare for at skabe unødvendige yderligere indberetningskrav, hvis 
stykket forbliver, som det er.

Ændringsforslag 366
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De godkendte betalingsorganer opbevarer 
bilagene vedrørende de foretagne 
betalinger og dokumenterne vedrørende 
den administrative og fysiske kontrol, der 
er foreskrevet i Unionens lovgivning, og 
stiller disse dokumenter og oplysninger til 
rådighed for Kommissionen.

De godkendte betalingsorganer opbevarer 
bilagene vedrørende de foretagne 
betalinger og dokumenterne vedrørende 
den administrative og fysiske kontrol, der 
er foreskrevet i Unionens lovgivning, og 
stiller disse dokumenter og oplysninger til 
rådighed for Kommissionen. Disse bilag 
og dokumenter kan opbevares i 
elektronisk form.

Or. de

Ændringsforslag 367
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De godkendte betalingsorganer opbevarer 
bilagene vedrørende de foretagne 
betalinger og dokumenterne vedrørende 
den administrative og fysiske kontrol, der 
er foreskrevet i Unionens lovgivning, og 

De godkendte betalingsorganer opbevarer 
bilagene vedrørende de foretagne 
betalinger og dokumenterne vedrørende 
den administrative og fysiske kontrol, der 
er foreskrevet i Unionens lovgivning, og 
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stiller disse dokumenter og oplysninger til 
rådighed for Kommissionen.

stiller disse dokumenter og oplysninger til 
rådighed for Kommissionen. Disse bilag 
og dokumenter kan opbevares og sendes i 
elektronisk form.

Or. en

Ændringsforslag 368
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastlægge regler 
vedrørende:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 for at
fastlægge regler vedrørende:

Or. de

Ændringsforslag 369
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) betingelserne for, hvordan de bilag, 
der omhandles i artikel 51, opbevares, 
herunder disses form og 
opbevaringsperiodens længde.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til de gennemførelsesregler, der er behov for for at gennemføre 
ordførerens ændringsforslag 48.
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Ændringsforslag 370
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 1 omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 371
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af det regelstridige 
forholds konstaterede omfang.
Kommissionen tager i den forbindelse 
hensyn til overtrædelsens art og grovhed
samt til den økonomiske skade, der er 
påført Unionen.

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af det regelstridige 
forholds konstaterede omfang.
Kommissionen tager i den forbindelse 
hensyn til overtrædelsens art og grovhed,
og de udelukkede beløb beregnes på 
grundlag af en vurdering af den risiko for 
landbrugsmidlerne, der er opstået som 
følge af overtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

Beregningen af eventuelle korrektioner af landbrugsfondene bør tage udgangspunkt i en 
bedømmelse af den faktiske risiko for landbrugsfondene og ikke på en fast korrektion, som 
kan føre til uforholdsmæssigt store udelukkelser.

Ændringsforslag 372
George Lyon, Sylvie Goulard
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Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af det regelstridige 
forholds konstaterede omfang.
Kommissionen tager i den forbindelse 
hensyn til overtrædelsens art og grovhed 
samt til den økonomiske skade, der er 
påført Unionen.

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af det regelstridige 
forholds konstaterede omfang.
Kommissionen tager i den forbindelse 
hensyn til overtrædelsens art, og de 
udelukkede beløb beregnes på grundlag af
en vurdering af den risiko for 
landbrugsmidlerne, der er opstået som 
følge af overtrædelsen.

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer ordførerens ændringsforslag 52.

Ændringsforslag 373
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af det regelstridige 
forholds konstaterede omfang. 
Kommissionen tager i den forbindelse 
hensyn til overtrædelsens art og grovhed 
samt til den økonomiske skade, der er 
påført Unionen.

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal 
udelukkes, på grundlag af det regelstridige 
forholds konstaterede omfang. 
Kommissionen tager i den forbindelse 
hensyn til overtrædelsens art og grovhed 
samt til den økonomiske skade, der er 
påført Unionen. De udelukkede beløb kan 
på ingen måde overstige den risiko for 
landbrugsfondene, som der gives udtryk 
for i udtalelsen fra certificeringsorganet 
om de underliggende transaktioners 
lovlighed og formelle rigtighed.

Or. en
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Ændringsforslag 374
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen baserer sine finansielle 
korrektioner på konstaterede 
enkeltstående uregelmæssigheder eller ser 
på, om uregelmæssigheden er 
systembetinget, når den fastlægger, om 
der bør anvendes en ekstrapoleret eller en 
fast korrektion.
Faste korrektioner anvendes kun, hvis det 
på grund af sagens omstændigheder 
hverken er muligt at fastslå de 
konstaterede uregelmæssigheders omfang 
og det involverede beløb eller at 
ekstrapolere det beløb, der skal korrigeres.

Or. en

Begrundelse

Faste korrektioner bør være sidste udvej, når uregelmæssighedens omfang eller beløb ikke 
kan fastslås på nogen anden måde.

Ændringsforslag 375
George Lyon, Sylvie Goulard, Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen baserer sine finansielle 
korrektioner på konstaterede 
enkeltstående uregelmæssigheder eller ser 
på, om uregelmæssigheden er 
systembetinget, når den fastlægger, om 
der bør anvendes en ekstrapoleret eller en 
fast korrektion.
Faste korrektioner anvendes kun, hvis det 
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på grund af sagens omstændigheder 
hverken er muligt at fastslå de 
konstaterede uregelmæssigheders omfang 
og det involverede beløb eller at 
ekstrapolere det beløb, der skal korrigeres.

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse er vigtig for at sikre, at faste korrektioner kun anvendes som sidste udvej. 
Den foretrukne metode bør tage udgangspunkt i de enkelte tilfælde af uregelmæssigheder.

Ændringsforslag 376
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan 
medlemsstaten anmode om, at der inden 
for en frist på fire måneder indledes en 
forligsprocedure. Der udarbejdes en 
rapport om resultaterne af denne 
procedure, som meddeles Kommissionen
og gennemgås af denne, inden der træffes 
afgørelse om afvisning af finansiering.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan 
medlemsstaten anmode om, at der inden 
for en frist på fire måneder indledes en 
forligsprocedure. Der udarbejdes en 
rapport om resultaterne af denne 
procedure, som meddeles Kommissionen,
der tager henstillinger deri til 
efterretning, inden der træffes afgørelse 
om afvisning af finansiering.
Kommissionen anfører begrundelser, hvis 
den beslutter ikke at følge henstillingerne 
i rapporten.

Or. en

Begrundelse

Hvis Kommissionens beslutter ikke at tage højde for forligsorganets afgørelse, bør der være 
krav om, at den skal anføre sin begrundelse herfor.

Ændringsforslag 377
Alfreds Rubiks
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Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan 
medlemsstaten anmode om, at der inden 
for en frist på fire måneder indledes en 
forligsprocedure. Der udarbejdes en 
rapport om resultaterne af denne 
procedure, som meddeles Kommissionen 
og gennemgås af denne, inden der træffes 
afgørelse om afvisning af finansiering.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan 
medlemsstaten anmode om, at der inden 
for en frist på fire måneder indledes en 
forligsprocedure med det formål at nå 
frem til en fælles udtalelse. Der udarbejdes 
en rapport om resultaterne af denne 
procedure, som meddeles Kommissionen 
og gennemgås af denne, inden der træffes 
afgørelse om afvisning af finansiering.

Or. lv

Ændringsforslag 378
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan 
medlemsstaten anmode om, at der inden 
for en frist på fire måneder indledes en 
forligsprocedure. Der udarbejdes en 
rapport om resultaterne af denne 
procedure, som meddeles Kommissionen 
og gennemgås af denne, inden der træffes 
afgørelse om afvisning af finansiering.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan 
medlemsstaten anmode om, at der inden 
for en frist på fire måneder indledes en 
forligsprocedure. Der udarbejdes en 
rapport om resultaterne af denne 
procedure, som meddeles Kommissionen 
og gennemgås af denne med henblik på 
accept af resultaterne heraf, inden der 
træffes afgørelse om afvisning af 
finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 379
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den i artikel 54 omhandlede 
efterprøvende regnskabsafslutning med 
hensyn til de foranstaltninger, der skal 
træffes i forbindelse med vedtagelsen af 
afgørelsen og dens gennemførelse, 
herunder informationsudvekslingen 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne og de frister, der skal 
overholdes, samt den i samme artikel 
omhandlede forligsprocedure, herunder 
oprettelsen af forligsorganet, dets opgaver, 
sammensætning og arbejdsformer.

b) den i artikel 54 omhandlede 
efterprøvende regnskabsafslutning med 
hensyn til de foranstaltninger, der skal 
træffes i forbindelse med vedtagelsen af 
afgørelsen og dens gennemførelse, 
herunder informationsudvekslingen 
mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne, de
medfinansieringssatser, der skal 
anvendes, de frister, der skal overholdes, 
samt den i samme artikel omhandlede 
forligsprocedure, herunder oprettelsen af 
forligsorganet, dets opgaver, 
sammensætning og arbejdsformer.

Or. en

Begrundelse

De faste satser for de finansielle korrektioner er af en sådan finansiel betydning, at de bør 
fastlægges i lovgivningen og ikke i Kommissionens retningslinjer, som det er tilfældet.

Ændringsforslag 380
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en
sådan uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for
24 måneder, efter at en kontrolrapport 
eller et tilsvarende dokument, der fastslår,
at en uregelmæssighed har fundet sted, er 
blevet modtaget af betalingsorganet eller
det organ, der er ansvarligt for 
inddrivelsen. Det hertil svarende beløb
indføres samtidigt i betalingsorganets 
debitorregnskab.
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Or. de

Ændringsforslag 381
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en 
sådan uregelmæssighed har fundet sted, 
og indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for
24 måneder, efter at en kontrolrapport 
eller et tilsvarende dokument, hvori 
uregelmæssigheden er registreret, er 
blevet godkendt, eller eventuelt efter at
betalingsorganet eller det organ, der er 
ansvarligt for inddrivelsen, har modtaget 
denne rapport eller det tilsvarende 
dokument. Det hertil svarende beløb
indføres samtidigt i betalingsorganets 
debitorregnskab.

Or. fr

Ændringsforslag 382
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en
sådan uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne
modtageren om tilbagebetaling inden for
24 måneder, efter at en kontrolrapport 
eller et tilsvarende dokument, der fastslår,
at en uregelmæssighed har fundet sted, er 
blevet godkendt og eventuelt modtaget af 
betalingsorganet eller det organ, der er 
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ansvarligt for inddrivelsen. Det hertil 
svarende beløb indføres samtidigt med 
tilbagebetalingsanmodningen i 
betalingsorganets debitorregnskab.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at præcisere startdatoen for inddrivelsen og at forlænge den frist, 
som betalingsorganerne skal overholde ved tilbagebetalingsanmodninger, fra 12 til 24 
måneder.  Det ville også genindføre eksisterende ordninger, hvor 50 % af byrden af ikke-
inddrevne uregelmæssigheder beløb afholdes af medlemsstaten, og 50 % af EU-budgettet 
(Kommissionens forslag vil betyde disse ville blive dækket 100 % af medlemsstaten). Det ville 
også sørge for en forlængelse på op til 50 % af fristen for tilbagebetaling, når der foreligger 
omstændigheder, der er uden betalingsorganets kontrol.

Ændringsforslag 383
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en
sådan uregelmæssighed har fundet sted, 
og indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for
24 måneder fra den dato, hvor 
betalingsorganet eller det organ, der har 
ansvaret for inddrivelsen, har godkendt 
sin egen kontrolrapport eller et lignende 
dokument modtaget fra et kontrolorgan, 
som på grundlag af specifikke 
kendsgerninger, påpeger, at der foreligger
en uregelmæssighed. Det hertil svarende 
beløb indføres desuden i betalingsorganets 
debitorregnskab.

Or. it

Ændringsforslag 384
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en 
sådan uregelmæssighed har fundet sted,
og indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling senest 24 
måneder, efter at den kompetente 
nationale myndighed har fastslået de 
beløb, der skal inddrives, på grundlag af 
en endelig kontrolrapport eller lignende 
dokument i henhold til gældende 
lovgivning, og indfører det hertil svarende 
beløb i betalingsorganets debitorregnskab.

Or. pt

Ændringsforslag 385
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en
sådan uregelmæssighed har fundet sted, og
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for
24 måneder, efter at en kontrolrapport 
eller et tilsvarende dokument, der fastslår,
at en uregelmæssighed har fundet sted, er 
blevet godkendt og eventuelt modtaget af 
betalingsorganet eller det organ, der er 
ansvarligt for inddrivelsen. Det hertil 
svarende beløb indføres samtidigt med 
tilbagebetalingsanmodningen i 
betalingsorganets debitorregnskab.

Or. en



PE492.777v02-00 164/184 AM\910033DA.doc

DA

Ændringsforslag 386
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en 
sådan uregelmæssighed har fundet sted,
og indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling senest 24 
måneder, efter at den kompetente 
nationale myndighed har fastslået de 
beløb, der skal inddrives, på grundlag af 
en endelig kontrolrapport eller lignende 
dokument i henhold til gældende 
lovgivning, og indfører det hertil svarende 
beløb i betalingsorganets debitorregnskab.

Or. pt

Ændringsforslag 387
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en sådan 
uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år, efter at det administrativt eller juridisk 
er blevet slået fast, at en sådan 
uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

Or. es

Ændringsforslag 388
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en sådan
uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år, efter at en kontrolrapport eller et 
tilsvarende dokument, der fastslår, at en 
uregelmæssighed har fundet sted, er blevet 
godkendt og eventuelt modtaget af 
betalingsorganet eller det organ, der er 
ansvarligt for inddrivelsen. Det hertil 
svarende beløb indføres samtidigt med 
tilbagebetalingsanmodningen i 
betalingsorganets debitorregnskab.

Or. en

Ændringsforslag 389
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en sådan
uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter godkendelsen af den første
kontrolrapport, som påviser, at der 
foreligger en uregelmæssighed som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser, eller 
i givet fald efter modtagelsen af denne 
rapport ved betalingsorganet eller det 
organ, der har ansvaret for inddrivelsen, 
og indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.
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Or. lt

Ændringsforslag 390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for ét 
år efter den første angivelse af, at en sådan 
uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 
modtageren om tilbagebetaling inden for to 
år efter den første angivelse af, at en sådan 
uregelmæssighed har fundet sted, og
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab.

Or. es

Ændringsforslag 391
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat op til højst 50 %, og dækkes 
op til højst 50 % af EU’s budget, uden at 
dette berører kravet om, at den pågældende 
medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.
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Or. es

Begrundelse

Det foreslås her at bevare den nuværende ordning ifølge den gældende forordning, hvorved 
den finansielle byrde deles som følge af princippet om delt forvaltning af fondene. 

Ændringsforslag 392
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af Unionens budget, 
uden at dette berører kravet om, at den 
pågældende medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. en

Ændringsforslag 393
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
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medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

medlemsstat og 50 % af Unionens budget. 
Den delte finansielle byrde, der opstår 
som følge af manglende inddrivelse,
berører ikke kravet om, at den pågældende 
medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. fr

Ændringsforslag 394
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af Unionens budget, 
uden at dette berører kravet om, at den 
pågældende medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at præcisere startdatoen for inddrivelsen og at forlænge den frist, 
som betalingsorganerne skal overholde ved tilbagebetalingsanmodninger, fra 12 til 24 
måneder. Det ville også genindføre de nuværende ordninger, hvor 50 % af byrden af ikke-
inddrevne uregelmæssigheder beløb afholdes af medlemsstaten, og 50 % af EU-budgettet 
(Kommissionens forslag vil betyde disse ville blive dækket 100 % af medlemsstaten). Det ville 
også sørge for en forlængelse på op til 50 % af fristen for tilbagebetaling, når der foreligger 
omstændigheder, der er uden betalingsorganets kontrol.
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Ændringsforslag 395
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat op til højst 50 %, og dækkes 
op til højst 50 % af EU’s budget, uden at 
dette berører kravet om, at den pågældende 
medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. es

Begrundelse

Den nuværende ordning bør bevares, som den ser ud ifølge den gældende forordning, 
hvorved den finansielle byrde deles som følge af princippet om delt forvaltning af fondene. 

Ændringsforslag 396
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af Unionens budget, 
uden at dette berører kravet om, at den 



PE492.777v02-00 170/184 AM\910033DA.doc

DA

fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

pågældende medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. pt

Ændringsforslag 397
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af Unionens budget, 
uden at dette berører kravet om, at den 
pågældende medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. en

Ændringsforslag 398
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
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medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

medlemsstat og 50 % af Unionens budget, 
uden at dette berører kravet om, at den 
pågældende medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. ro

Ændringsforslag 399
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 
konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet 
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af Unionens budget, 
uden at dette berører kravet om, at den 
pågældende medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. en

Ændringsforslag 400
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres de finansielle 

Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted 
senest fire år efter datoen for 
tilbagebetalingsanmodningen eller senest 
otte år, hvis anmodningen bliver bragt for 
en national domstol, bæres 50 % af de 
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konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat, uden at dette berører kravet
om, at den pågældende medlemsstat skal 
fortsætte inddrivelsesprocedurerne i 
medfør af artikel 60.

finansielle konsekvenser af den manglende 
tilbagebetaling af den pågældende 
medlemsstat og 50 % af Unionens budget, 
uden at dette berører kravet om, at den 
pågældende medlemsstat skal fortsætte 
inddrivelsesprocedurerne i medfør af 
artikel 60.

Or. pt

Ændringsforslag 401
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kunne finde sted inden 
for den frist, der er anført i første afsnit, 
og det beløb, der skal inddrives, 
overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med højst 
50 % af den oprindelige frist.

Or. fr

Ændringsforslag 402
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kunne finde sted inden 
for den frist, der er anført i første afsnit, 
og det beløb, der skal inddrives, 
overskrider 1 mio. EUR, kan 
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Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med højst 
50 % af den oprindelige frist.

Or. fr

Ændringsforslag 403
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kunne finde sted inden 
for den frist, der er anført i første afsnit, 
og det beløb, der skal inddrives, 
overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med højst 
50 % af den oprindelige frist.

Or. en

Ændringsforslag 404
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kunne finde sted inden 
for den frist, der er anført i første afsnit, 
og det beløb, der skal inddrives, 
overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med højst 
50 % af den oprindelige frist.
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Or. en

Ændringsforslag 405
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kunne finde sted inden 
for den frist, der er anført i første afsnit, 
og det beløb, der skal inddrives, 
overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med højst 
50 % af den oprindelige frist.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at præcisere startdatoen for inddrivelsen og at forlænge den frist, 
som betalingsorganerne skal overholde ved tilbagebetalingsanmodninger, fra 12 til 24 
måneder.  Det ville også genindføre eksisterende ordninger, hvor 50 % af byrden af ikke-
inddrevne uregelmæssigheder beløb afholdes af medlemsstaten, og 50 % af EU-budgettet 
(Kommissionens forslag vil betyde disse ville blive dækket 100 % af medlemsstaten). Det ville 
også sørge for en forlængelse på op til 50 % af fristen for tilbagebetaling, når der foreligger 
omstændigheder, der er uden betalingsorganets kontrol.

Ændringsforslag 406
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis inddrivelsen imidlertid, af årsager 
der ikke kan tilskrives den pågældende 
medlemsstat, ikke kunne finde sted inden 
for den frist, der er anført i første afsnit, 
og det beløb, der skal inddrives, 
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overskrider 1 mio. EUR, kan 
Kommissionen efter anmodning fra 
medlemsstaten forlænge fristen med højst 
50 % af den oprindelige frist.

Or. en

Ændringsforslag 407
Monika Hohlmeier

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis de allerede påløbne og de yderligere 
forventede udgifter til inddrivelse 
tilsammen vil være større end det beløb, 
der skal inddrives, eller

a) hvis de allerede påløbne og de yderligere 
forventede udgifter til inddrivelse 
tilsammen vil være større end det beløb, 
der skal inddrives, og denne betingelse 
betragtes som opfyldt, hvis det beløb, der 
skal inddrives fra modtageren i 
forbindelse med en enkeltstående 
betalingstransaktion, ikke overstiger 300 
euro, eller

Or. de

Begrundelse

Inddrivelsen af småbeløb forårsager en ikke uvæsentlig mængde bureaukrati. Beløb under en 
bestemt bagatelgrænse bør således ikke inddrives, så omkostningseffektiviteten kan sikres.

Ændringsforslag 408
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 10 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
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inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 409
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 10 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 410
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 10 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
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pågældende medlemsstat. pågældende medlemsstat.

Or. lv

Ændringsforslag 411
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 10 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. fr

Ændringsforslag 412
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 10 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 413
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 10 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til Unionens budget som 
omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten 
tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb 
som fast godtgørelse for omkostninger til 
inddrivelse, dog ikke i tilfælde af 
uregelmæssigheder eller forsømmelighed, 
som kan tilskrives de administrative 
myndigheder eller andre organer i den 
pågældende medlemsstat.

Or. lt

Ændringsforslag 414
Robert Dušek

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tilbyde en effektiv forebyggelse af 
svig, især med hensyn til områder med et 
højere risikoniveau, som har en 
afskrækkende virkning, under 
hensyntagen til omkostningerne og 
fordelene samt rimeligheden ved 
foranstaltningerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 415
Hynek Fajmon
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Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tilbyde en effektiv forebyggelse af 
svig, især med hensyn til områder med et 
højere risikoniveau, som har en 
afskrækkende virkning, under 
hensyntagen til omkostningerne og 
fordelene samt rimeligheden ved 
foranstaltningerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 416
Bas Eickhout
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at forebygge unødige miljø- og 
sundhedsudgifter, især for at undgå 
finansiering af aktiviteter under den 
fælles landbrugspolitik, som medfører 
yderligere omkostninger for andre 
politikområder i EU-budgettet, især 
miljøet og den offentlige sundhed.

Or. en

Begrundelse

Dette er princippet om effektiv udnyttelse af offentlige midler. Omkostninger pga. skadelige 
praksis bliver i øjeblikket eksternaliseret til den offentlige kasse, enten ved at blive dækket af 
andre sektorer i EU-budgettet eller af medlemsstaternes budgetter eller endog ved at blive 
dækket af forbrugerne (f.eks. udgifter til rensning af drikkevand for pesticider og 
overskydende næringsstoffer, der videregives i vandregningen), som betaler både som 
skatteydere og forbrugere.
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Ændringsforslag 417
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Indførelsen af nye betalingssystemer, 
som til gengæld ville gøre det nødvendigt 
at indføre nye overvågnings- og 
sanktionssystemer i forbindelse med den 
grønnere komponent, skal undgås, da 
dette vil skabe behov for yderligere, 
komplicerede administrative procedurer 
og mere bureaukrati.

Or. de

Ændringsforslag 418
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage regler, 
som sigter mod at opnå en ensartet 
anvendelse af stk. 1 og 2 i denne artikel.

Kommissionen tillægges i henhold til 
artikel 111 beføjelser til at vedtage
delegerede retsakter, som sigter mod at 
opnå en ensartet anvendelse af stk. 1 og 2 i 
denne artikel.

Or. de

Begrundelse

Dette er ingen rent teknisk beslutning.

Ændringsforslag 419
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
112, stk. 3.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 420
George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det system, som medlemsstaterne 
indfører i overensstemmelse med artikel 
60, stk. 2, skal, medmindre andet er fastsat, 
omfatte systematisk administrativ kontrol 
af alle støtteansøgninger og skal suppleres 
af kontrol på stedet.

1. Det system, som medlemsstaterne 
indfører i overensstemmelse med artikel 
60, stk. 2, skal, medmindre andet er fastsat, 
omfatte administrativ kontrol af 
støtteansøgninger og
betalingsanmodninger ved at anvende en 
risikobaseret metode i overensstemmelse 
med de garantier, der er behov for, og skal 
suppleres af kontrol på stedet, hvis formål 
skal være at overvåge graden af iboende 
risiko, og hvis antal skal tilpasses i lyset af 
de iboende risici og kontrolrisici.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer ordførerens ændringsforslag 61 yderligere.

Ændringsforslag 421
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det i stk. 1 omhandlede kontrolsystem 
bør omfatte mulighed for at indgive 
indsigelser mod kontrollerne samt frister 
for indgivelse og behandling af 
indsigelser.

Or. pl

Ændringsforslag 422
Julie Girling, James Nicholson, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også
fokusere på de største fejl.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig fokusere 
på de områder, hvor fejlrisikoen er størst.

Når stikprøver udvælges til kontrol, kan 
medlemsstaten tage højde for følgende 
faktorer:
– de involverede beløbs størrelse
– resultatet af forvaltnings- og 
kontrolsystemernes tidligere revisioner
– frivillig deltagelse i 
forvaltningsordninger, der er certificeret 
på grundlag af anerkendte internationale 
standarder.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en mere risikobaseret tilgang til kontroller. Listen over faktorer bør hjælpe 
medlemsstaterne til at overveje, hvad der er passende på deres område for så vidt angår 
kontroller.
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Ændringsforslag 423
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også 
fokusere på de største fejl.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også 
fokusere på de områder, hvor fejlrisikoen 
er størst.

Der bør i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet i forbindelse 
med kontroller tages højde for en række 
faktorer:
– transaktionernes størrelse
– positive resultater af tidligere revisioner 
og kontroller
– de kompetente nationale 
kontrolmyndigheders pålidelighed
– de frivillige forvaltningssystemer, der er 
certificeret i henhold til internationalt 
anerkendte standarder.

Or. de

Begrundelse

Det er afgørende at finde frem til visse nyttige/fornuftige faktorer, som kan fungere som et 
nødvendigt udgangspunkt for at sikre, at kontrollerne er forholdsmæssige.

Ændringsforslag 424
George Lyon, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også 
fokusere på de største fejl.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også 
fokusere på de områder, hvor fejlrisikoen 
er størst.

For at sikre, at kontrollen er proportional, 
er det nødvendigt at tage hensyn til 
faktorer såsom:
– de involverede beløbs størrelse
– resultatet af forvaltnings- og 
kontrolsystemernes tidligere revisioner
– frivillig deltagelse i 
forvaltningsordninger, der er certificeret 
på grundlag af anerkendte internationale 
standarder.

Or. en

Begrundelse

Dette er en genoptagelse af ordførerens ændringsforslag 62 med undtagelse af tredje led, som 
skaber forvirring og sandsynligvis vil kunne skabe alle mulige fejlformulerede yderlige krav.


