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Ændringsforslag 1
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 18, 19, 201, 209, 210, 212

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. Certificeringsorganet er et offentligt 
eller privat revisionsorgan. Er det et privat 
revisionsorgan, udvælges det af 
medlemsstaten ved offentligt udbud. 
Certificeringsorganet giver en udtalelse, 
der er udfærdiget i overensstemmelse med 
internationalt accepterede 
revisionsnormer, omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed og de etablerede 
kontrolsystemers korrekte funktionsmåde
samt 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).

Det fungerer uafhængigt af både det 
pågældende betalingsorgan og den 
myndighed, som godkendte dette organ.

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 den 
undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 112, stk. 3.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 
vedrørende regler om
certificeringsorganernes status og de 
specifikke opgaver, herunder kontrol, der 
skal struktureres på den mest effektive 
måde og så vidt muligt under anvendelse 
af integrerede stikprøver med henblik på 
at minimere de administrative byrder for 
landbrugere og medlemsstater. 

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, hvori der 
fastlægges regler vedrørende de 
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certifikater og rapporter, som 
certificeringsorganerne skal udarbejde, 
samt for de ledsagende dokumenter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
omhandlet i artikel 112, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 2
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 20-25, 213, 214, 228, 240, 256, 
257, 258

Forslag til forordning
Artikel 12

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
arealplanlægning, bedriftsforvaltning og 
bedriftsrisikoforvaltning 
("bedriftsrådgivningssystem"), der 
iværksættes af et eller flere udvalgte
organer. De udvalgte organer kan være 
offentlige og/eller private.

2. Bedriftsrådgivningssystemet dækker 
mindst:

2. Bedriftsrådgivningssystemet dækker 
mindst:

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

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]

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]

c) de krav eller tiltag, der vedrører 
afbødning af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, anmeldelse af dyre- og 

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

plantesygdomme samt innovation, mindst 
som fastlagt i bilag I til nærværende 
forordning

ca) bæredygtig udvikling af bedrifters 
økonomiske aktiviteter i overensstemmelse 
med de foranstaltninger, som programmer 
for udvikling af landdistrikter indeholder, 
herunder modernisering af landbrug, 
forbedring af konkurrenceevne, 
sektorintegration, innovation og 
markedsorientering samt fremme og 
gennemførelse af principper vedrørende 
regnskabsføring, iværksætteri og 
bæredygtig forvaltning af økonomiske 
ressourcer

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 afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP].

d) miljøresultater og bæredygtig udvikling 
af bedrifternes økonomiske aktivitet som 
fastlagt af medlemsstaterne, med 
prioritering af dem, der deltager i 
ordningen for mindre landbrugere, som er 
omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP].

3. Bedriftsrådgivningssystemet kan også 
dække navnlig:

3. Bedriftsrådgivningssystemet kan også 
dække bl.a. følgende:

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

aa) fremme af omstilling af bedrifter og 
diversificering af disses økonomiske 
aktivitet
ab) risikoforvaltning og indførelse af 
passende forebyggende foranstaltninger 
til håndtering af naturkatastrofer, 
katastrofale hændelser og dyre- og 
plantesygdomme 
ac) rådgivning om integreret bekæmpelse 
af skadegørere og anvendelse af ikke-
kemiske alternativer

b) de minimumskrav, der er fastlagt ved 
national lovgivning, som omhandlet i 
artikel 29, stk. 3, og artikel 30, stk. 2 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx [RD].

b) de minimumskrav, der er fastlagt ved 
national lovgivning, som omhandlet i 
artikel 29 og 30, stk. 2 i forordning (EU) 
nr. xxx/xxx [RD].

Or. en
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Ændringsforslag 3
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 274-277

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Modtagere kan, uanset om de modtager 
støtte under den fælles landbrugspolitik, 
herunder udvikling af landdistrikterne, eller 
ikke, benytte bedriftsrådgivningssystemet 
på frivilligt grundlag.

Modtagere kan, uanset om de modtager 
støtte under den fælles landbrugspolitik, 
herunder udvikling af landdistrikterne, eller 
ikke, benytte bedriftsrådgivningssystemet 
på frivilligt grundlag.

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 skal have prioriteret adgang 
til bedriftsrådgivningssystemet, hvilket 
bl.a. kan indbefatte: 

a) de landbrugere, hvis adgang til andre 
rådgivningssystemer end 
bedriftsrådgivningssystemet er mest 
begrænset

b) landbrugere, som deltager i 
foranstaltningerne til sikring af kulstof-, 
næringsstof- og/eller energieffektivitet, jf. 
afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx [DP]
c) netværk, der opererer med begrænsede 
ressourcer i betydningen efter artikel 53, 
61 og 62 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[RD].

Bedriftsrådgivningssystemet skal sikre, at 
modtagere har adgang til en rådgivning, 
som er nyttig for deres bedrifts specifikke 
situation.

Bedriftsrådgivningssystemet skal sikre, at 
modtagere har adgang til en rådgivning, 
som er nyttig for deres bedrifts specifikke 
situation.

Or. en
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Ændringsforslag 4
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 288

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 og 
opdatering af agrometeorologiske og 
økonometriske modeller. Disse aktioner 
gennemføres om nødvendigt i samarbejde 
med nationale laboratorier og organer.

Or. en

Ændringsforslag 5
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 388

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 
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svarende beløb indføres samtidigt med 
tilbagebetalingsanmodningen i 
betalingsorganets debitorregnskab.

Or. en

Ændringsforslag 6
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 61-63, 420, 422-424, 427, 433

Forslag til forordning
Artikel 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende regler for, hvilket 
minimumsniveau for kontrol på stedet der 
er nødvendigt for en effektiv og 
proportional risikoforvaltning. Disse 
regler skal præcisere, under hvilke 
omstændigheder medlemsstaterne skal 
tilpasse antallet af kontroller på stedet 
afhængig af graden af den iboende risiko 
og skal give mulighed for en begrænsning 
af antallet af kontroller, når fejlsatserne 
ligger på et acceptabelt niveau, og 
forvaltnings- og kontrolsystemerne 
fungerer korrekt. 

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 systematisk administrativ kontrol 
af støtteansøgninger og
betalingsanmodninger og skal suppleres af 
kontrol på stedet, hvis formål skal være at 
overvåge overholdelsen af 
støtteordningernes bestemmelser og 
graden af den iboende risiko, og hvis 
antal skal tilpasses i lyset af dette formål.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 



AM\921692DA.doc 9/30 PE501.971v01-00

DA

del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også 
fokusere på de største fejl.

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 
forvaltningssystemer, der er certificeret på 
grundlag af anerkendte internationale 
standarder.

Or. en

Ændringsforslag 7
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 64, 65, 432, 433

Forslag til forordning
Artikel 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre en korrekt og effektiv
anvendelse af kontrollerne og at 
verifikationen af betingelserne for 
støtteberettigelse bliver udført på en 
effektiv, sammenhængene og ikke-
diskriminerende måde, som beskytter 
Unionens finansielle interesser, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 vedrørende de situationer, 
hvor modtagere eller deres 
repræsentanter forhindrer, at der bliver 
udført kontrol.

1. For at sikre, at anvendelsen af 
kontrollerne er korrekt og effektiv, og at 
verifikationen af betingelserne for 
støtteberettigelse bliver udført på en 
effektiv, sammenhængene og ikke-
diskriminerende måde, som beskytter 
Unionens finansielle interesser, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111, i særdeleshed vedrørende
følgende: 

2. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter de regler, der er 
nødvendige for at opnå ensartet 
anvendelse af dette kapitel i Unionen. 
Sådanne regler kan navnlig vedrøre 
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følgende:
(-a) regler angående situationer, hvor 
modtagere eller deres repræsentanter 
forhindrer, at der bliver udført kontrol

a) regler for administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, som medlemsstaterne 
skal foretage for at undersøge, om de 
forpligtelser, tilsagn og kriterier for 
støtteberettigelse, der følger af anvendelsen 
af Unionens lovgivning, bliver overholdt

a) regler for administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, som medlemsstaterne 
skal foretage efter en proportional og 
risikobaseret metode, for at undersøge, om 
de forpligtelser, tilsagn og kriterier for 
støtteberettigelse, der følger af anvendelsen 
af Unionens lovgivning, bliver overholdt

b) regler for, hvilket minimumsniveau for 
kontrol på stedet der er nødvendigt for en 
effektiv risikoforvaltning, samt under 
hvilke betingelser medlemsstaterne skal 
forøge sådanne kontroller eller kan 
begrænse dem, når forvaltnings- og 
kontrolsystemerne fungerer korrekt og 
fejlsatserne ligger på et acceptabelt 
niveau.
c) regler for og metoder til indberetning af, 
hvilken kontrol der er foretaget, og 
resultaterne heraf

c) regler for og metoder til indberetning af, 
hvilken kontrol der er foretaget, og 
resultaterne heraf

d) de myndigheder, der har ansvaret for at
udføre overensstemmelseskontrol, og for 
hvilket indhold, hvilken hyppighed og i 
hvilket afsætningsled en sådan kontrol skal 
foretages

d) regler for udpegning af de 
myndigheder, der har ansvaret for at udføre 
overensstemmelseskontrol, og for hvilket 
indhold, hvilken hyppighed og i hvilket 
afsætningsled en sådan kontrol skal 
foretages

e) hvis de særlige behov for korrekt
forvaltning af ordningen gør det 
nødvendigt, regler med yderligere krav 
med hensyn til toldprocedurer, bl.a. som 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 450/2008

e) hvis en korrekt forvaltning af ordningen 
gør det nødvendigt, regler med yderligere 
krav med hensyn til toldprocedurer, bl.a. 
som fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 450/2008

f) for så vidt angår hamp som omhandlet i 
artikel 38 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[DP], regler om de specifikke 
kontrolforanstaltninger og metoder til 
bestemmelse af 
tetrahydrocannabinolniveauet

f) for så vidt angår hamp som omhandlet i 
artikel 38 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[DP], regler om de specifikke 
kontrolforanstaltninger og metoder til 
bestemmelse af 
tetrahydrocannabinolniveauet

g) for så vidt angår bomuld som omhandlet 
i artikel 42 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[DP], et system til kontrol af de godkendte 

g) for så vidt angår bomuld som omhandlet 
i artikel 42 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[DP], et system til kontrol af de godkendte 
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brancheorganisationer brancheorganisationer
h) for så vidt angår vin som omhandlet i 
forordning (EU) nr. sCMO/xxx, regler om 
opmåling af arealer såvel som vedrørende 
kontrol og regler for specifikke finansielle 
procedurer til forbedring af kontrollen

h) for så vidt angår vin som omhandlet i 
forordning (EU) nr. sCMO/xxx, regler om 
opmåling af arealer såvel som vedrørende 
kontrol og regler for specifikke finansielle 
procedurer til forbedring af kontrollen

i) test og metoder, der skal anvendes til 
konstatering af produkters 
støtteberettigelse ved offentlig intervention 
og privat oplagring, samt anvendelse af 
udbudsprocedurer både ved offentlig 
intervention og ved privat oplagring.

i) test og metoder, der skal anvendes til 
konstatering af produkters 
støtteberettigelse ved offentlig intervention 
og privat oplagring, samt anvendelse af 
udbudsprocedurer for begge tilfælde.

1a. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger 
frister, inden for hvilke Kommissionen 
skal reagere på en indikation af, at 
medlemsstaten agter at nedsætte antallet 
af kontroller på stedet.

De i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3, eller i den tilsvarende artikel i 
henholdsvis forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[RD] eller forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[sCMO].

De i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3, eller i den tilsvarende artikel i 
henholdsvis forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[RD] eller forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[sCMO].

Or. en

Ændringsforslag 8
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 67-72, 619

Forslag til forordning
Artikel 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Konstateres det, at en modtager ikke 
opfylder kriterierne for støtteberettigelse
eller forpligtelserne vedrørende 
betingelserne for tildeling af støtte som 
fastsat i sektorlovgivningen for landbruget, 
tilbagetrækkes støtten helt eller delvis.

1. Konstateres det, at en modtager ikke 
opfylder alle eller dele af kriterierne for 
støtteberettigelse til en bestemt 
støtteordning som fastsat i 
sektorlovgivningen for landbruget, 
tilbagetrækkes den tilsvarende del af



PE501.971v01-00 12/30 AM\921692DA.doc

DA

støtten.

Især i tilfælde af manglende overholdelse 
af kriterierne for støtteberettigelse
vedrørende tællelige enheder såsom 
hektar land eller antal dyr tilbagetrækkes 
støtten helt for de enheder, for hvilke 
kriterierne for støtteberettigelse ikke er 
opfyldt.
1a. Når støtten er knyttet til opfyldelsen af 
specifikke forpligtelser, og det 
konstateres, at en modtager ikke opfylder 
disse forpligtelser, tilbagetrækkes støtten 
helt eller delvist.

2. Hvor det er fastsat i Unionens 
lovgivning pålægger medlemsstaterne også 
sanktioner i form af nedsættelse eller 
udelukkelse af betalingen eller en del af 
den tildelte eller kommende tildelte 
betaling, for hvilken kriterierne for 
støtteberettigelse er blevet opfyldt.

2. Hvor det er fastsat i en 
lovgivningsmæssig retsakt i betydningen 
efter traktatens artikel 289, stk. 3, - og 
yderligere detaljer eventuelt er fastsat i 
delegerede retsakter - pålægger 
medlemsstaterne også administrative
sanktioner i form af nedsættelse eller 
udelukkelse af betalingen eller en del af 
den tildelte eller kommende tildelte 
betaling, for hvilken kriterierne for 
støtteberettigelse er blevet opfyldt.

Det beløb, som støtten nedsættes med,
sættes i forhold til, hvor alvorlig, 
omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår.

Størrelsen af den tilbagetrækning, der er 
omhandlet i stk. 1a og de administrative 
sanktioner, der er omhandlet i stk. 2,
sættes i forhold til, af hvilken art, hvor 
alvorlig, omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse i et eller flere 
kalenderår fra en eller flere støtteordninger 
eller støtteforanstaltninger, som er berørt 
af den manglende overholdelse.

2a. Gradueringen af sanktionerne baseres 
på følgende generelle kriterier:
- en manglende overholdelses "alvor" 
afhænger navnlig af, hvor betydelige dens 
virkninger er og af, om den manglende 
overholdelse udgør en risiko for de tildelte 
unionsmidler under behørig hensyntagen 
til formålene med de pågældende krav og 
standarder
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- en manglende overholdelses "omfang" 
fastslås navnlig under hensyntagen til, om 
misligholdelsen har vidtrækkende 
virkninger eller er begrænset til selve 
bedriften
- den manglende overholdelses 
"varighed" fastsættes af den kompetente 
myndighed, idet denne navnlig tager 
hensyn til, hvor længe dens virkninger 
vurderes at gøre sig gældende, eller 
hvorvidt det er muligt at bringe dens 
virkninger til ophør med rimelige midler
- ved "tilbagevendende" manglende 
overholdelse forstås manglende 
overholdelse af samme krav, norm eller 
forpligtelse konstateret mere end én gang 
inden for en sammenhængende periode 
på tre kalenderår, forudsat at modtageren 
er blevet underrettet om en tidligere 
manglende overholdelse og i givet fald 
har haft mulighed for at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at bringe 
denne til ophør.

3. De beløb, der berøres af 
tilbagetrækningen i stk. 1 og af
sanktionerne i stk. 2, inddrives fuldt ud.

3. De beløb, der berøres af 
tilbagetrækningen og af de administrative 
sanktioner omhandlet i de foregående 
stykker, inddrives fuldt ud.

Or. en

Ændringsforslag 9
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 78, 456, 457

Forslag til forordning
Artikel 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter og står for 
driften af et integreret administrations- og 
kontrolsystem (i det følgende benævnt "det 
integrerede system").

1. Hver medlemsstat opretter og står for 
driften af et integreret administrations- og 
kontrolsystem (i det følgende benævnt "det 
integrerede system").

2. Det integrerede system anvendes på 2. Det integrerede system anvendes på 
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støtteordningerne i bilag I i forordning
(EU) nr. xxx/xxx [DP] og på den støtte, der 
ydes i henhold til artikel 22, stk. 1, litra a) 
og b), artikel 29-32, artikel 34 og 35 i 
forordning xxx/xxx [RD] og i givet fald 
artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 
nr. CR/xxx.

støtteordningerne i bilag I i forordning
(EU) nr. xxx/xxx [DP] og på den støtte, der 
ydes i henhold til artikel 22, stk. 1, litra a) 
og b), artikel 29-32, artikel 34 og 35 i 
forordning xxx/xxx [RD] og i givet fald 
artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 
nr. CR/xxx.

Dette kapitel anvendes dog ikke på 
foranstaltninger, der henvises til i 
artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) 
nr. xxx/xxx [RD], og heller ikke på 
foranstaltninger under artikel 22, stk. 1, 
litra a) og b), i nævnte forordning, for så 
vidt angår etableringsomkostninger.

Dette kapitel anvendes dog ikke på 
foranstaltninger, der henvises til i 
artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) 
nr. xxx/xxx [RD], og heller ikke på 
foranstaltninger under artikel 22, stk. 1, 
litra a) og b), i nævnte forordning, for så 
vidt angår etableringsomkostninger.

3. I det omfang det er nødvendigt, 
anvendes det integrerede system også til 
kontrol af krydsoverensstemmelse som 
fastlagt i afsnit VI.

3. I det omfang det er nødvendigt, 
anvendes det integrerede system også til 
kontrol af krydsoverensstemmelse som 
fastlagt i afsnit VI.

3a. Medlemsstaterne bør gøre passende 
anvendelse af teknologi, når de etablerer 
deres integrerede system, med henblik på 
at lette den administrative byrde og sikre, 
at kontrollen udføres på effektiv vis. 

Or. en

Ændringsforslag 10
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 79, 474-477, BUDG 21

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2 og 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer, bl.a. ved 
brug af elektroniske midler, på forhånd 
udarbejdede skemaer baseret på arealerne 
fastlagt det foregående år sammen med 
grafisk materiale, der angiver de 
pågældende arealers beliggenhed. En 
medlemsstat kan beslutte, at 
støtteansøgningen kun skal omfatte de 
ændringer, der er indtrådt siden indgivelsen 
af støtteansøgningen det foregående år. For 

2. Medlemsstaterne tilvejebringer, bl.a. ved 
brug af elektroniske midler, på forhånd 
udarbejdede skemaer baseret på arealerne 
fastlagt det foregående år sammen med 
grafisk materiale, der angiver de 
pågældende arealers beliggenhed. En 
medlemsstat kan beslutte, at 
støtteansøgningen kun skal omfatte de 
ændringer, der er indtrådt siden indgivelsen 
af støtteansøgningen det foregående år. For 



AM\921692DA.doc 15/30 PE501.971v01-00

DA

så vidt angår ordningen for mindre 
landbrugere, jf. afsnit V i forordning (EU) 
nr. DP/xxx, skal alle berørte landbrugere 
dog have denne mulighed.

så vidt angår ordningen for mindre 
landbrugere, jf. afsnit V i forordning (EU) 
nr. DP/xxx, skal alle berørte landbrugere 
dog have denne mulighed.

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
støtteansøgning eller 
betalingsanmodning, der opfylder kravene 
i stk. 1, forbliver gyldig i en årrække, 
forudsat at de berørte modtagere er 
forpligtede til at indberette enhver 
ændring af de oprindeligt indgivne 
oplysninger. Den flerårige ansøgning er 
dog betinget af en årlig bekræftelse fra 
støttemodtageren.

Or. en

Ændringsforslag 11
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 80, 81, 483, 484, 487

Forslag til forordning
Artikel 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med artikel 61 og 
gennem betalingsorganerne eller de af dem 
delegerede organer en administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
verificere betingelserne for berettigelsen til 
støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol 
på stedet.

1. Medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med artikel 61 og 
gennem betalingsorganerne eller de af dem 
delegerede organer en administrativ 
kontrol af støtteansøgningerne for at 
verificere betingelserne for berettigelsen til 
støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol 
på stedet, som har til formål at ovevåge 
overholdelse af betingelserne i 
støtteordningerne og graden af iboende 
risici.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
opstiller medlemsstaterne en plan for 
stikprøveudtagning for landbrugsbedrifter 
og/eller støttemodtagere.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
opstiller medlemsstaterne en plan for 
stikprøveudtagning for støttemodtagere, 
som består af både en stikprøvedel for at 
opnå en repræsentativ fejlrate og en 
risikobaseret del for at opnå et primært 
fokus på højrisikoanmodninger.

3. Medlemsstaterne kan anvende 3. Medlemsstaterne kan anvende 
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telemålingsteknikker og GNSS-teknikker
(globalt satellitbaseret navigationssystem) 
til udførelse af kontrol på stedet af 
landbrugsparceller.

telemålingsteknikker og GNSS-teknikker
(globalt satellitbaseret navigationssystem) 
til udførelse af kontrol på stedet af 
landbrugsparceller.

4. I tilfælde af manglende opfyldelse af 
betingelserne for støtteberettigelse finder 
artikel 65 anvendelse.

4. I tilfælde af manglende opfyldelse af 
betingelserne for støtteberettigelse finder 
artikel 65 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 12
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 82, 83, 500, 504, 508

Forslag til forordning
Artikel 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtteordninger og 
foranstaltninger foretages i perioden fra 
1. december til 30. juni i det følgende 
kalenderår. Betalingerne foretages i op til 
to trancher inden for denne periode.

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, 
omhandlede støtteordninger og 
foranstaltninger foretages i perioden fra 
1. december til 30. juni i det følgende 
kalenderår. Betalingerne foretages i op til 
to trancher inden for denne periode.

Betalingerne foretages i op til to trancher 
inden for denne periode.

Betalingerne foretages i op til to trancher 
inden for denne periode.

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud 
på op til 50 % for direkte betalinger og 
75 % for støtte, der er tildelt til udvikling 
af landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, inden den 1. december og ikke 
før den 16. oktober.

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud 
på op til 50 % for direkte betalinger og 
75 % for støtte, der er tildelt til udvikling 
af landdistrikterne som omhandlet i artikel 
68, stk. 2, inden den 1. december og ikke 
før den 16. oktober.

Uden at det berører anvendelsen af tredje 
afsnit, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, som giver 
medlemsstaterne tilladelse til at øge 
procentsatserne for forskud til 80 % i 
regioner, hvor landbrugerne har alvorlige 
finansielle vanskeligheder som følge af 
usædvanlige forhold. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.
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2. De betalinger, der henvises til i stk. 1, 
må ikke foretages, før verifikationen af 
betingelserne for støtteberettigelse, som 
skal udføres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 75, er blevet afsluttet.

2. De betalinger, der henvises til i stk. 1, 
må ikke foretages, før verifikationen af 
betingelserne for støtteberettigelse, som 
skal udføres af medlemsstaterne i henhold 
til artikel 75, er blevet afsluttet.

2a. Uanset denne artikels stk. 2 kan 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
risikoen for overbetaling beslutte at betale 
op til 50 %, hvad angår de gældende 
betalinger, der er omhandlet i afsnit III i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], og 
75 % for støtte, der er tildelt til udvikling 
af landdistrikterne som omhandlet i 
artikel 68, stk. 2, efter afslutningen af den 
administrative kontrol omhandlet i artikel 
61, stk. 1. Procentsatsen er den samme for 
alle modtagere, der er omfattet af 
foranstaltningen eller operationerne.
2b. Kommissionen kan på anmodning af 
en eller flere medlemsstater under særlige 
omstændigheder, og såfremt de 
nødvendige budgetmidler er til rådighed, 
give tilladelse til udbetaling af forskud 
inden den 16. oktober.

Or. en

Ændringsforslag 13
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 516

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte, herunder regler for, 
hvordan eksempelvis støtteberettigede 
arealer med landskabstræk eller træer skal 
behandles

b) bestemmelser, der kræves til en 
harmoniseret definition af grundlaget for 
beregning af støtte, herunder regler for, 
hvordan eksempelvis støtteberettigede 
arealer med landskabstræk eller træer skal 
behandles; uden at dette berører artikel 9 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], skal 
regler for støtteberettigelse være 
forenelige med imødegåelse af 
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udfordringer i form af klimaændring og 
tab af biodiversitet og må derfor ikke 
straffe landbrug med høj naturværdi eller 
skovagerbrugssystemer med græsgange 
eller forårsage tilbagegang i miljøkvalitet; 
fleksibilitet begrundet i landbrugsmæssige 
eller økologiske hensyn skal tillades på 
grundlag af sædvanlig praksis i den 
pågældende medlemsstat eller region

Or. en

Ændringsforslag 14
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 
2015, reglerne om krydsoverensstemmelse 
også omfatte opretholdelse af permanente 
græsarealer. De medlemsstater, der var 
medlem af Unionen pr. 1. januar 2004, 
sikrer, at arealer, der var permanente 
græsarealer på datoen for ansøgningerne 
om arealstøtte for 2003, forbliver 
permanente græsarealer inden for fastlagte 
grænser. De medlemsstater, der blev 
medlem af Unionen i 2004, sikrer, at 
arealer, der var permanente græsarealer pr. 
1. maj 2004, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser. 
Bulgarien og Rumænien sikrer, at arealer, 
der var permanente græsarealer pr. 1. 
januar 2007, forbliver permanente 
græsarealer inden for fastlagte grænser.

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 
2015, reglerne om krydsoverensstemmelse 
også omfatte opretholdelse af permanente 
græsarealer og permanente græsgange. De 
medlemsstater, der var medlem af Unionen 
pr. 1. januar 2004, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsarealer og permanente 
græsgange på datoen for ansøgningerne 
om arealstøtte for 2003, forbliver 
permanente græsarealer og permanente 
græsgange inden for fastlagte grænser. De 
medlemsstater, der blev medlem af 
Unionen i 2004, sikrer, at arealer, der var 
permanente græsarealer og permanente 
græsgange pr. 1. maj 2004, forbliver 
permanente græsarealer og permanente 
græsgange inden for fastlagte grænser. 
Bulgarien og Rumænien sikrer, at arealer, 
der var permanente græsarealer og 
permanente græsgange pr. 1. januar 2007, 
forbliver permanente græsarealer og 
permanente græsgange inden for fastlagte 
grænser.

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

Or. en

Ændringsforslag 15
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 86, 95, 541, 542, 621

Forslag til forordning
Artikel 99

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner 
anvendes ved hjælp af nedsættelse eller 
udelukkelse af summen af de i artikel 92 
anførte betalinger, som er tildelt eller skal 
tildeles den pågældende modtager for det 
pågældende kalenderår eller de 
pågældende år.

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner 
anvendes ved hjælp af nedsættelse eller 
udelukkelse af summen af de i artikel 92 
anførte betalinger, som er tildelt eller skal 
tildeles den pågældende modtager for det 
pågældende kalenderår eller de 
pågældende år.

Til beregning af disse nedsættelser og 
udelukkelser tages der hensyn til, hvor 
alvorlig, omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og til kriterierne i stk. 2, 3 og 4.

Til beregning af disse nedsættelser og 
udelukkelser tages der et proportionalt
hensyn til, af hvilken art, hvor alvorlig, 
omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og til kriterierne i stk. 2, 3 og 4.

2. I tilfælde af manglende overholdelse må
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen manglende overholdelse 
15 %.

2. I tilfælde af manglende overholdelse må 
nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % 
og ved gentagen manglende overholdelse
ikke overstige 15 %.

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte ikke at anvende
nogen nedsættelse, hvis den manglende 
overholdelse betragtes som værende af 
mindre alvorlig, omfattende og varig 
karakter. Tilfælde af manglende 
overholdelse, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog 
ikke betragtes som mindre væsentlige.
Modtageren underrettes om resultatet 
heraf og om forpligtelsen til at træffe 

I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne beslutte, at der ikke skal 
anvendes nogen nedsættelse, hvis den 
manglende overholdelse må betragtes som 
værende af mindre alvorlig, omfattende og 
varig karakter. Tilfælde af manglende 
overholdelse, der udgør en direkte risiko 
for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog 
ikke betragtes som mindre væsentlige.
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afhjælpende foranstaltninger.
Medlemsstaterne kan desuden etablere et 
system for tidlig varsling, der anvendes på 
tilfælde af første manglende overholdelse, 
som ikke anses for alvorlig. Hvis en 
medlemsstat beslutter at gøre brug af 
denne mulighed, sender den kompetente 
myndighed en første advarsel til 
modtageren, hvor denne underrettes om 
det konstaterede tilfælde og om pligten til 
at træffe afhjælpende foranstaltninger. 
Virkningen af et sådant system skal være 
begrænset til at holde modtageren 
ansvarlig for den manglende 
overholdelse. Advarslen skal opfølges af 
passende kontroller for at tjekke, om den 
manglende overholdelse er blevet 
afhjulpet. Er dette sket, iværksættes ingen 
nedsættelse. Er det ikke sket, iværksættes 
nedsættelsen i henhold til første afsnit 
med tilbagevirkende kraft. Tilfælde af 
manglende overholdelse, der udgør en 
direkte risiko for den offentlige sundhed 
eller dyresundheden, skal dog altid 
betragtes som alvorlige.

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

3. I tilfælde af alvorlig manglende 
overholdelse som følge af grov 
forsømmelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 20 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

4. Under alle omstændigheder må det 
samlede beløb for nedsættelser og 
udelukkelser for ét kalenderår ikke 
overstige det samlede beløb, der henvises 
til i stk. 1, første afsnit.

4. Under alle omstændigheder må det 
samlede beløb for nedsættelser og 
udelukkelser for ét kalenderår ikke 
overstige det samlede beløb, der henvises 
til i stk. 1, første afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 16
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 87, 96, 538, 539
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Forslag til forordning
Artikel 101

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre en korrekt fordeling af 
midlerne mellem de støtteberettigede 
modtagere tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 til at fastlægge et harmoniseret 
grundlag til beregning af sanktioner som 
følge af krydsoverensstemmelse, idet der 
tages hensyn til nedsættelser som følge af 
finansiel disciplin.

1. For at sikre en korrekt fordeling af 
midlerne mellem de støtteberettigede 
modtagere tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med
artikel 111 til at fastlægge et harmoniseret 
grundlag til beregning af sanktioner som 
følge af krydsoverensstemmelse, idet der 
tages hensyn til nedsættelser som følge af 
finansiel disciplin.

2. For at sikre, at krydsoverensstemmelsen 
udføres på en effektiv, sammenhængende 
og ikke-diskriminerende måde, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
artikel 111 vedrørende beregningen og 
anvendelsen af sanktioner.

2. For at sikre, at krydsoverensstemmelsen 
udføres på en effektiv, risikobaseret og 
proportional, sammenhængende og ikke-
diskriminerende måde, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
artikel 111 vedrørende beregningen og 
anvendelsen af sanktioner. Disse 
delegerede retsakter skal navnlig 
indeholde regler om tilfælde, hvor 
administrative sanktioner ikke pålægges 
for manglende overholdelse, der skyldes et 
teknisk svigt i ordningerne for 
identifikation og registrering af dyr, jf. 
bilag II, SMR 7 og SMR 8, og ikke er 
resultatet af en handling eller en 
undladelse, som direkte kan tilskrives den 
pågældende modtager.

Or. en

Ændringsforslag 17
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 650-654

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når en direkte betaling som omhandlet i 3. Når en direkte betaling som omhandlet i 
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forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en 
modtager i en anden valuta end euro, 
omregner medlemsstaterne støttebeløbet 
udtrykt i euro til national valuta på basis af
den sidste vekselkurs, som Den 
Europæiske Centralbank har fastsat inden 
den 1. oktober forud for det regnskabsår, i 
løbet af hvilket støtten er tildelt.

forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en 
modtager i en anden valuta end euro, 
omregner medlemsstaterne støttebeløbet 
udtrykt i euro til national valuta på basis af
det seneste månedlige 
vekselkursgennemsnit, som Den 
Europæiske Centralbank har fastsat inden 
den 1. oktober forud for det regnskabsår, i 
løbet af hvilket støtten er tildelt.

Or. en

Ændringsforslag 18
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 98-101, 665-667, 670

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastlægges en fælles ramme for 
overvågning og evaluering med henblik på 
at måle resultaterne af den fælles 
landbrugspolitik. Den skal omfatte alle 
instrumenter med tilknytning til 
overvågning og evaluering af 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik og især af de direkte 
betalinger, der er omhandlet i forordning 
(EU) nr. DP/xxx, markedsforanstaltninger, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 
CMO/xxx, foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx, og
anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, 
der er omhandlet i nærværende forordning.

1. Der fastlægges en fælles ramme for 
overvågning og evaluering med henblik på 
at måle resultaterne af den fælles 
landbrugspolitik og især af:

a) de direkte betalinger, der er omhandlet i
forordning (EU) nr. DP/xxx

b) markedsforanstaltninger, der er 
omhandlet i forordning (EU) nr. CMO/xxx

c) foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx og
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d) anvendelsen af 
krydsoverensstemmelsen, der er omhandlet 
i nærværende forordning.

For at sikre en effektiv måling af 
resultater tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende indhold og opbygning af 
disse rammer.

Kommissionen overvåger disse 
foranstaltninger på grundlag af 
medlemsstaternes indberetninger i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser. Kommissionen fastlægger 
en flerårig evalueringsplan med 
periodiske evalueringer af de specifikke 
instrumenter, som den vil gennemføre.

2. Indvirkningen af de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik måles i forhold til 
følgende målsætninger:

2. Indvirkningen af de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik måles i forhold til 
følgende målsætninger:

a) holdbar fødevareproduktion med fokus 
på landbrugsindkomst, 
landbrugsproduktivitet og prisstabilitet

a) holdbar fødevareproduktion med fokus 
på råvarepriser, landbrugsindkomst, 
landbrugsproduktivitet og prisstabilitet

b) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og klimatiltag med fokus 
på drivhusgasemissioner, biodiversitet, 
jordbund og vand

b) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer og klimatiltag med fokus 
på drivhusgasemissioner, biodiversitet, 
jordbund og vand

c) balanceret områdeudvikling, med fokus 
på beskæftigelse i landdistrikter, vækst og 
fattigdom i landdistrikter.

c) balanceret områdeudvikling, med fokus 
på beskæftigelse i landdistrikter, vækst og 
fattigdom i landdistrikter.

Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter en række 
indikatorer for de målsætninger, der 
henvises til i første afsnit. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

For at sikre en effektiv gennemførelse af 
dette stykke tillægges Kommissionen
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 vedrørende indholdet og opbygningen 
af overvågnings- og evalueringsrammen, 
herunder en række indikatorer og metoder
for beregningen heraf.

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
den til at kunne overvåge og evaluere de 
pågældende foranstaltninger. 
Kommissionen tager hensyn til 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder, navnlig deres 
anvendelse i statistisk øjemed, når det er 
relevant.

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
den til at kunne overvåge og evaluere de 
pågældende foranstaltninger. Disse 
oplysninger baseres så vidt muligt på 
etablerede datakilder, f.eks. 
informationsnettet for landøkonomisk 
bogføring og Eurostat. Kommissionen 
tager hensyn til databehovene og 
synergierne mellem potentielle datakilder,
navnlig deres anvendelse i statistisk 
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øjemed, når det er relevant.
Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter, der fastlægger
regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, uden at 
pålægge disse en urimelig administrativ 
byrde, samt regler om databehovene og 
synergierne mellem potentielle datakilder. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
112, stk. 3.

4. Kommissionen forelægger en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel for 
Europa-Parlamentet og Rådet hvert fjerde 
år. Den første rapport forelægges senest 
den 31. december 2017.

4. Kommissionen forelægger en rapport 
om gennemførelsen af denne artikel for 
Europa-Parlamentet og Rådet hvert fjerde 
år. Den første rapport forelægges senest 
den 31. december 2017.

Or. en

Ændringsforslag 19
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 723-725, 770

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevaring af jordens indhold af organiske 
stoffer, herunder forbud mod afbrænding af 
stubmarker

Bevaring af jordens indhold af organiske 
stoffer ved passende metoder, herunder 
forbud mod afbrænding af stubmarker, 
undtagen af plantesundhedshensyn eller 
for beskæringsrester.

Or. en

Ændringsforslag 20
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 733-738, 771
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Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 2 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk. 1, 
litra a)Artikel 2, stk. 4, litra b)

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

Or. en

Ændringsforslag 21
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 739-744 772

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR 3 – sidste kolonne

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2 Artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 13, stk. 1, 
litra a)

Or. en

Ændringsforslag 22
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 102, 748

Forslag til forordning
Bilag II – Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse" – GAEC 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt hække, vandhuller, grøfter og 
træer i rækker, i grupper eller enkeltstående 
og markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid samt mulige foranstaltninger til 
at undgå invasive arter og skadegørere

Bevarelse af landskabstræk, herunder 
eventuelt delvis naturlige levesteder,
hække, vandhuller, grøfter og træer i 
rækker, i grupper eller enkeltstående og 
markbræmmer og terrasser, og herunder 
forbud mod klipning af hække og træer i 
yngletid

Or. en
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Ændringsforslag 23
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 112

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 24
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 113-116, 20-25, 213, 214, 228, 
240, 256, 257, 258

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

anvendelsesområde på bedriftsniveau. 
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. Hertil kommer, at
denne ordning bør dække visse elementer, 
der vedrører mindskelse af og tilpasning til 
klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse 
af vand, notifikation om plante- og 
dyresygdomme, innovation samt
miljøresultater og bæredygtig udvikling af
bedrifters økonomiske aktivitet, herunder 
aktiviteter vedrørende modernisering af 
landbrug, forbedring af konkurrenceevne, 
sektorintegration, innovation og 
markedsorientering samt fremme og 
gennemførelse af principper vedrørende 
regnskabsføring, iværksætteri og 
bæredygtig forvaltning af økonomiske 
ressourcer. Endelig kan medlemsstaterne
i deres ordning indføre fremme af 
omstilling af bedrifter og diversificering 
af disses økonomiske aktivitet og 
indførelse af passende forebyggende 
foranstaltninger til håndtering af 
naturkatastrofer og dyre- og 
plantesygdomme samt rådgivning om 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
anvendelse af ikke-kemiske alternativer.

Or. en

Ændringsforslag 25
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 276
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Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det bør være frivilligt for modtagerne 
at træde ind i bedriftsrådgivningssystemet. 
Alle modtagere bør, uanset om de 
modtager støtte under den fælles 
landbrugsordning, kunne deltage i 
systemet. Medlemsstaterne vil dog kunne
fastsætte prioriterede kriterier. På grund af 
systemets art er det hensigtsmæssigt, at de 
oplysninger, der opnås under 
rådgivningsarbejdet, behandles fortroligt, 
bortset fra i tilfælde af grove overtrædelser 
af Unionens lovgivning eller national 
lovgivning. For at sikre, at systemet 
fungerer effektivt, bør rådgiverne være 
passende kvalificerede og regelmæssigt 
modtage efteruddannelse.

(12) Det bør være frivilligt for modtagerne 
at træde ind i bedriftsrådgivningssystemet. 
Alle modtagere bør, uanset om de 
modtager støtte under den fælles 
landbrugsordning, kunne deltage i 
systemet. Medlemsstaterne bør dog være i 
stand til efter miljømæssige, økonomiske 
og sociale kriterier at fastsætte, hvilke 
kategorier af modtagere der har 
prioriteret adgang til 
bedriftsrådgivningssystemet. På grund af 
systemets art er det hensigtsmæssigt, at de 
oplysninger, der opnås under 
rådgivningsarbejdet, behandles fortroligt, 
bortset fra i tilfælde af grove overtrædelser 
af Unionens lovgivning eller national 
lovgivning. For at sikre, at systemet 
fungerer effektivt, bør rådgiverne være 
passende kvalificerede og regelmæssigt 
modtage efteruddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 26
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 132-135, 516

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 

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af proportionale 
administrative 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 
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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.

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 
en støtte. Det er nødvendigt at skabe et 
stærkt incitament for medlemsstaterne til 
at begrænse antallet af kontroller på 
stedet, når fejlsatserne ligger på et 
acceptabelt niveau, samt for fleksibilitet 
på grundlag af sædvanlig praksis i den 
pågældende medlemsstat eller region, idet 
der gives mulighed for undtagelser 
begrundet i landbrugsmæssige eller 
økologiske hensyn. 

Or. en

Ændringsforslag 27
Giovanni La Via
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 138-140

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 bør gøre passende 
anvendelse af teknologi, når de etablerer 
disse systemer, med henblik på at lette den 
administrative byrde og sikre en effektiv 
kontrol.

Or. en
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