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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning 
og overvågning af den fælles landbrugspolitik
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0628),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0341/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 
20121,

– der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 8. marts 20122,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 4. maj 20123,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget, Budgetkontroludvalget, Udviklingsudvalget og 
Budgetudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. påpeger, at den finansieringsramme, der er nærmere fastlagt i det lovgivningsmæssige 
forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes 
endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

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, administrative 
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 og 
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.

(Disse to ændringsforslag, der ændrer 
"sanktioner" til "administrative 
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sanktioner" og "permanente 
græsarealer" til "permanente græsarealer 
og græsgange", finder anvendelse i hele 
teksten, hvis de vedtages, skal der 
foretages ændringer i hele teksten.)

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Denne forordning bør, hvor det er 
nødvendigt, give mulighed for fritagelser i 
tilfælde af force majeure og under 
ekstraordinære omstændigheder. I 
forbindelse med forskrifter bør begrebet 
force majeure fortolkes i henhold til 
Domstolens retspraksis.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Ud over forordning (EF, Euratom) 
nr. 2988/95 bør mere detaljerede 
bestemmelser fastsættes i denne 
forordning, som vedrører 
uregelmæssigheder inden for den fælles 
landbrugspolitik. En modtager, som 
modtager støtte uden at opfylde 
kriterierne for støtteberettigelse eller 
forpligtelserne for tildeling af denne 
støtte, bør anses for uberettiget at have 
opnået en fordel. Disse fordele 
tilbagekaldes i henhold til artikel 4 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95. 
For at afholde modtagerne fra manglende 
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overholdelse bør administrative 
sanktioner i henhold til artikel 5 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 
finde anvendelse i form af en reduktion 
eller udelukkelse fra støtte, navnlig i 
situationer med forsætlige eller 
uagtsomme uregelmæssigheder. Disse 
administrative sanktioner kan have følger 
for støtte, for hvilken betingelserne for 
støtteberettigelse eller forpligtelserne er 
blevet opfyldt. Det er imidlertid vigtigt i 
forbindelse med afsnit III, kapitel 2 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx (direkte 
betalinger), at summen af alle 
tilbagetrækning og nedsættelser af støtte 
ikke bør overstige den betaling, der er 
omtalt i dette kapitel.

Or. en

Begrundelse

Forbindelsen mellem forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 og artikel 65 i denne forordning 
bør forklares.

Ændringsforslag 4

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 
blandt landbrugere. 

(53) De lovbestemte forvaltningskrav skal 
gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne 
for at kunne bruges på bedriftsniveau og 
for at sikre den nødvendige ligebehandling 
blandt landbrugere. Kommissionen bør 
udstede retningslinjer for fortolkning af 
reglerne om identifikation og registrering 
af dyr med henblik på 
krydsoverensstemmelse, som i givet fald 
bør 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 
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entydigt kan tilskrives modtagerne, 
navnlig i forbindelse med gentagne 
mangler i den anvendte teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 5

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. it

Ændringsforslag 6

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 

udgår
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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. it

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De definitioner på "landbruger", 
"landbrugsaktivitet", "landbrugsareal", 
"bedrift", der er fastlagt i artikel 4 i 
forordning (EU) xxx/xxx[DP], finder 
anvendelse i nærværende forordning, 
medmindre andet er bestemt i 
nærværende forordning.

1. De definitioner på "landbruger", 
"landbrugsaktivitet" og "landbrugsareal" 
der er fastlagt i artikel 4 i forordning (EU) 
xxx/xxx[DP], finder anvendelse i 
nærværende forordning.

Or. it

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Undtagen med hensyn til afsnit VI, som 
det foreskrives i artikel 91, stk. 3, finder 
definitionen af "bedrift", som er fastlagt i 
artikel 4 i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], anvendelse i nærværende 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved 
"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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Force majeure og ekstraordinære 
omstændigheder, som bruges i denne 
forordning i forbindelse med forordning 
(EU) xxx/xxx[DP], forordning (EU) 
xxx/xxx[sCMO] og forordning (EU) 
xxx/xxx[RD], kan især anerkendes i 
tilfælde som:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) en plantesygdom, der rammer dele af 
eller alle modtagerens afgrøder 
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Or. it

Begrundelse

Selv om der foreslås en åben liste, der skal vurderes i hvert enkelt tilfælde, er der ingen 
omtale af plantesygdomme, til trods for at de forekommer hyppigt på bedrifter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 6 – 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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

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

Or. it

Begrundelse

Godkendte betalingsorganer skal være ansvarlige for forvaltning af begge søjler. De 
nuværende forvaltningsordninger har ikke gjort udbetalingen af støtten mere effektiv.
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Ændringsforslag 14

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 og overholdelsen af princippet 
om forsvarlig økonomisk forvaltning

Or. it

Ændringsforslag 15

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, udpeger medlemsstaten et 
organ, i det følgende benævnt 
"koordineringsorganet", som det pålægger 
følgende opgaver:

Or. it

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. it

Begrundelse

Betalingsorganernes forpligtelser og indholdet af deres ansvar bør fastlægges ved hjælp af 
delegerede retsakter og ikke gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) betalingsorganernes forpligtelser hvad 
angår offentlig intervention, samt for 
indholdet af deres forvaltnings- og 
kontrolansvar.

udgår

Or. it

Begrundelse

Betalingsorganernes forpligtelser og indholdet af deres ansvar bør fastlægges ved hjælp af 
delegerede retsakter og ikke gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 18

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

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 

1. Certificeringsorganet er et offentligt 
eller privat revisionsorgan, som er udvalgt 
ved hjælp af en offentlig udbudsprocedure 
af medlemsstaten, og som giver en 
udtalelse, der udarbejdes i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder om
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, de indførte kontrolsystemers 
korrekte funktionsmåde såvel som om de 
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forvaltning. 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 19

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 tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111
vedrørende regler om
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.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog (A7-0209/2011 af 25. maj 2011) i forbindelse med tilnærmelse til 
Lissabontraktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter et system til 
rådgivning af modtagere om areal- og 

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

bedriftsforvaltning (i det følgende benævnt 
"bedriftsrådgivningssystem"), der 
iværksættes af en eller flere udvalgte
organer. De udvalgte organer kan være 
offentlige og/eller private.

Or. it

Begrundelse

Private organer, som udfører aktiviteter i forbindelse med ydelse af støtte under den fælles 
landbrugspolitik sammen med offentlige myndigheder, kan også på et horisontalt 
subsidiaritetsmæssigt grundlag yde rådgivningstjenester.

Ændringsforslag 21

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. it

Begrundelse

Dette bør være valgfrit, og det er derfor blevet flyttet til stk. 3.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bæredygtig udvikling af den 
økonomiske udvikling i landbrug i 
overensstemmelse med alle de 
foranstaltninger, som programmer for 
udvikling af landdistrikter indeholder, 
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herunder modernisering af landbrug, 
forbedring af konkurrenceevne, 
sektorintegration, innovation og 
markedsorientering

Or. it

Begrundelse

Rådgivningstjenester for landbrug bør intensiveres for at opfylde den fælles landbrugspolitiks 
mål, navnlig dem som vedrører lokale foranstaltninger under programmerne for udvikling af 
landdistrikter. Dette bør gøres i overensstemmelse med udvidelsen af den videnbaserede 
økonomi (forskning, rådgivning, uddannelse og marked) og i særdeleshed for at udvide 
omfanget af rådgivningstjenester ud over deres nuværende snævre fokus på 
krydsoverensstemmelse og obligatoriske foranstaltninger for at yde støtte til mere ambitiøse 
og innovative mål under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag 23

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

Or. it

Begrundelse

Dette bør være valgfrit, og det er derfor blevet flyttet til stk. 3.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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der henvises til i stk. 2, litra d)

Or. it

Ændringsforslag 25

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. it

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
rådgiverne inden for 
bedriftsrådgivningssystemet er passende 
kvalificerede og regelmæssigt modtager
efteruddannelse.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
rådgiverne inden for 
bedriftsrådgivningssystemet er passende 
kvalificerede og regelmæssigt følger
efteruddannelse.

Or. it
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den kompetente nationale myndighed 
giver modtageren den relevante liste over 
udpegede organer i givet fald ved hjælp af 
elektroniske midler.

3. Den kompetente nationale myndighed 
giver den mulige modtager den relevante 
liste over udvalgte organer i givet fald ved 
hjælp af elektroniske midler. 

Or. it

Ændringsforslag 28

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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 29

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 

udgår
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undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Or. it

Begrundelse

Anvendelsesområdet for dette stykke er for omfattende, og der er en risiko for 
sammenblanding med de delegerede retsakter, som er omtalt i artikel 8, stk. 1.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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 

1. 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 
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teknologisk opfølgning af det 
agrometeorologiske system.

opfølgning af det agrometeorologiske 
system.

Or. it

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle lovgivningsinstrumenter, der foreslås 
af Kommissionen og vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet, Rådet eller 
Kommissionen, og som har indflydelse på 
EGFL's budget, skal overholde det beløb, 
der er omhandlet i artikel 16.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter et forslag fra Kommissionen, som 
forelægges senest den 31. marts i det 
kalenderår, for hvilket de tilpasninger, der 
er nævnt i stk. 1, finder anvendelse, 
fastsætter Rådet disse tilpasninger senest 
den 30. juni i samme kalenderår.

2. Efter et forslag fra Kommissionen, som 
forelægges senest den 31. marts i det 
kalenderår, for hvilket de tilpasninger, der 
er nævnt i stk. 1, finder anvendelse, 
fastsætter Rådet og Europa-Parlamentet
disse tilpasninger senest den 30. juni i 
samme kalenderår.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog (A7-0209/2011 af 25. maj 2011) i forbindelse med tilnærmelse til 
Lissabontraktatens bestemmelser.



PE483.834v01-00 22/59 PR\894822DA.doc

DA

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis tilpasningssatsen ikke er blevet 
fastsat senest den 30. juni i et år, fastsætter 
Kommissionen den ved en 
gennemførelsesretsakt og underretter 
øjeblikkeligt Rådet. En sådan 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 112, stk. 2.

3. Hvis tilpasningssatsen ikke er blevet 
fastsat senest den 30. juni i et år, fastsætter 
Kommissionen den ved en 
gennemførelsesretsakt og underretter 
øjeblikkeligt Rådet og Europa-
Parlamentet. En sådan 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 112, stk. 2.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog (A7-0209/2011 af 25. maj 2011) i forbindelse med tilnærmelse til 
Lissabontraktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 35

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. Senest den 1. december kan 
Kommissionen. hvis der fremkommer nye 
væsentlige elementer, efter at afgørelsen i 
stk. 2 og 3, er taget, 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. it



PR\894822DA.doc 23/59 PE483.834v01-00

DA

Ændringsforslag 36

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, afgør 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. it

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at finansiel disciplin ikke bruges som en 
substitut for reserven til krisen, når ekstraordinære markedsforhold fører til øgede forventede 
udgifter til foranstaltninger, der er omtalt i artikel 159 i forordningen om den fælles 
markedsordning. 

Ændringsforslag 37

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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 38

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 
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.

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

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog (A7-0209/2011 af 25. maj 2011) i forbindelse med tilnærmelse til 
Lissabontraktatens bestemmelser.

Ændringsforslag 39

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 og 30, i forordning 
(EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der 
finansieres under ELFUL, ikke dækkes af 
anden finansiering under EU-budgettet. 
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Or. it

Ændringsforslag 40

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. it

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstater, der, som følge af at de 
har en føderal 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 
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registreret underudnyttelse. 

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning som Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter vedtog (A7-0209/2011 af 25. maj 2011) i forbindelse med tilnærmelse til 
Lissabontraktatens bestemmelser. Dette princip er afgørende for at sikre, at medlemsstater 
med en føderal statsinddeling ikke udsættes for sanktioner ved at gøre det muligt for dem at 
anvende reglen om frigørelse for at forenkle procedurer og spare tid.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 44

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 
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, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal gives sammenhængende, 
objektive og globale oplysninger både 
inden for og uden for Unionen med henblik 
på at give et samlet billede af denne politik.

Der skal gives sammenhængende, 
objektive og globale oplysninger både 
inden for og uden for Unionen med henblik 
på at give et præcist samlet billede af 
denne politik.

Or. it

Ændringsforslag 44

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.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111
vedrørende 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. 

Or. it

Begrundelse

Forpligtelsen i artikel 46 bør suppleres med delegerede retsakter. 
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Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 
vedrørende nærmere regler for 
medlemsstaternes betaling af morarenter 
til modtagerne som omhandlet i artikel 42, 
stk. 2.

Or. it

Begrundelse

Forpligtelsen i artikel 42, stk. 2, bør suppleres med delegerede retsakter.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Begrundelse

Forpligtelsen i artikel 42, stk. 2, bør suppleres med delegerede retsakter. Denne litra er flyttet 
til artikel 48 – stk. 6a (nyt) – delegerede retsakter.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen giver tilstrækkeligt 2. Kommissionen giver tilstrækkeligt 
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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.

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 
enhver negativ indvirkning på
betalingsorganerne. Ansatte fra den 
pågældende medlemsstat kan deltage i en 
sådan kontrol. 

Or. en

Ændringsforslag 48

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 
kan opbevares i elektronisk form.

Or. it

Ændringsforslag 49

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. en
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) betingelserne for, hvordan den 
elektroniske lagring af bilag, der er omtalt 
i første stykke i artikel 51, skal finde sted, 
herunder dens form og varighed.

Or. en

Ændringsforslag 51

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. it

Ændringsforslag 52

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. 

Or. it



PR\894822DA.doc 31/59 PE483.834v01-00

DA

Ændringsforslag 53

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 skal tage den til efterretning, inden der 
træffes afgørelse om afvisning af 
finansiering.

Or. it

Begrundelse

Formålet er at give forligsorganet større indflydelse i proceduren til efterprøvning af 
regnskabsafslutningen. 

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter nærmere regler 
for gennemførelsen af:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111, som 
fastlægger målsætninger for de 
forskellige faser af proceduren til 
efterprøvning af regnskabsafslutningen, 
de forskellige involverede parters 
respektive roller og ansvarsområder samt 
reglerne vedrørende:

Or. en
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. it

Ændringsforslag 56

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 den første dokumentation i en 
kontrolrapport eller et tilsvarende 
dokument 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. en

Begrundelse

Formuleringen "første angivelse" er for vag og kan give anledning til 
gennemførelsesproblemer.
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Ændringsforslag 57

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. it

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører effektive 
forvaltnings- og kontrolsystemer, der kan 
sikre, at lovgivningen om Unionens 
støtteordninger overholdes.

2. Medlemsstaterne indfører effektive, 
proportionale og risikobaserede
forvaltnings- og kontrolsystemer, der kan 
sikre, at lovgivningen om Unionens 
støtteordninger overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 59

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 

For at sikre en korrekt og effektiv 
opfyldelse af målene i stk. 1 og 2 i denne 
artikel tillægges Kommissionen beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
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anvendelse af stk. 1 og 2 i denne artikel. overensstemmelse med artikel 111 
vedrørende særlige forpligtelser, som skal 
overholdes af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
112, stk. 3.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 61

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 systematisk administrativ kontrol 
af alle støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger og skal suppleres af 
kontrol på stedet.

Or. it
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Ændringsforslag 62

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.

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
– pålideligheden inden for de nationale 
myndigheder, der udfører kontrollen
– frivillig deltagelse i 
forvaltningsordninger, der er certificeret 
på grundlag af anerkendte internationale 
standarder.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at angive nogle af de faktorer, de skal tages hensyn til, hvis kontrollen skal være 
proportional.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Medlemsstaterne kan mindske antallet 
af kontroller på stedet, når fejlsatserne 
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ligger på et acceptabelt niveau og de 
indførte forvaltnings- og kontrolsystemer 
fungerer korrekt. Kommissionen vedtager 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 vedrørende de nærmere 
regler og betingelser, som skal overholdes 
af medlemsstaterne. Derudover tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111, som fastlægger reglerne 
om det minimumsantal af kontroller på 
stedet, der er nødvendigt for at sikre en 
effektiv risikostyring, samt om 
betingelserne for, hvornår 
medlemsstaterne skal øge antallet af disse 
kontroller.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1

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:

a) regler angående situationer, hvor 
modtagere eller deres repræsentanter 
forhindrer, at der bliver udført kontrol
b) regler for administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, som medlemsstaterne 
skal foretage og som skal omfatte en 
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passende og proportional, risikobaseret 
metode, for at undersøge, om de 
forpligtelser, tilsagn og kriterier for 
støtteberettigelse, der følger af 
anvendelsen af Unionens lovgivning, 
bliver overholdt
c) regler for og metoder til indberetning 
af, hvilken kontrol der er foretaget, og 
resultaterne heraf
d) regler for udpegning af de 
myndigheder, der har ansvaret for at 
foretage overensstemmelseskontrol, og 
for, hvad sådan kontrol skal bestå af, og 
hvor hyppigt og i hvilket afsætningsled 
den skal foretages
e) ved særlige behov for korrekt 
forvaltning af ordningen, 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
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 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
i) test og metoder, der skal anvendes til 
konstatering af produkters 
støtteberettigelse ved offentlig intervention 
og privat oplagring, samt anvendelse af 
udbudsprocedurer ved begge disse.

Or. en
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Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
følgende:
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
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
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
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
f) for så vidt angår hamp som omhandlet i 
artikel 38 i forordning (EU) nr. xxx/xxx 
[DP], regler om de specifikke 

udgår
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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 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
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.
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 66

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

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 landbrug, 
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 landbrug, 
tilbagetrækkes den tilsvarende 
ikkeretmæssigt udbetalte del af støtten. 
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Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, hvor 
kriterierne for støtteberettigelse ikke er 
opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. 

Or. en

Begrundelse

Stk. 1 deles i to. Et stykke om manglende overholdelse af "kriterierne for støtteberettigelse" og 
et om manglende opfyldelse af "forpligtelser", fordi følgerne bør være forskellige i de to 
tilfælde. 
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 som omhandlet 
i 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 

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at princippet om anvendelse af sanktioner kun kan opstilles i 
lovgivningsmæssige retsakter (en term, som ifølge artikel 289, stk. 3, i TEUF kun dækker 
retsakter vedtaget ved en lovgivningsprocedure), og at yderligere detaljer vedrørende disse 
sanktioners anvendelse derefter kan fastlægges ved gennemførelsesakter eller delegerede 
akter.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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. 

2. Disse administrative sanktioner kan i 
yderste konsekvens resultere i fuldstændig 
udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger eller støtteforanstaltninger i 
et eller flere kalenderår.

Or. en
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Begrundelse

Proportionalitetsprincippet (ifølge hvilket en sanktion fastsættes i forhold til, hvor alvorlig 
osv.) bør ikke blot finde anvendelse på sanktioner, der træffes i henhold til stk. 2, men også på 
den tilbagetrækning af støtte, der omhandles i stk. 1a. 

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 72

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De beløb, der berøres af den 
tilbagetrækning af støtte, der omhandles i 
stk. 1a, og af de administrative sanktioner 
omhandlet i stk. 2, fastsættes i forhold til, 
hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig 
den konstaterede manglende overholdelse 
er.

Or. en
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 65 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 65a
Tilbagetrækning og nedsættelse 

vedrørende betaling for 
landbrugsmetoder, der er til gavn for 

klimaet og miljøet
Uanset bestemmelserne i artikel 65 må 
summen af de tilbagetrækninger og 
nedsættelser af støtte, der gennemføres i 
medfør af denne artikel som følge af 
manglende opfyldelse af de forpligtelser, 
der omhandles i afsnit III i kapitel 2 i 
forordning (EU) nr. xxx/xxx (direkte 
betalinger), ikke overstige den betaling, 
der er omtalt i dette kapitel. 

Or. en

Begrundelse

Den grønne betaling, der omhandles i afsnit III i kapitel 2 i forordningen om direkte 
betalinger, bør klart adskilles fra grundbetalingsordningen. De detaljerede bestemmelser om 
nedsættelse og tilbagetrækning vedrørende grønne betalinger bør ikke føre til en de facto 
forøgelse af den procentdel af støtten, der anvendes til denne betaling. Derfor bør manglende 
overholdelse af miljøkravene ikke indvirke på grundbetalingsordningen. 

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) suspension af retten til at deltage i en 
støtteordning, udelukkelse fra og 
suspension af betalinger eller nedsættelse 
af støtte, betalinger eller refusioner eller 
enhver anden sanktion, navnlig hvis 
tidsfrister ikke er blevet overholdt, hvis 
produkt, størrelse eller mængde ikke svarer 
til ansøgningen, hvis en ordning ikke er 

a) suspension af retten til at deltage i en 
støtteordning, udelukkelse fra og 
suspension af betalinger eller nedsættelse 
af støtte, betalinger eller refusioner, 
navnlig hvis tidsfrister ikke er blevet 
overholdt, hvis produkt, størrelse eller 
mængde ikke svarer til ansøgningen, hvis 
en ordning ikke er blevet evalueret, hvis 
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blevet evalueret, hvis der ikke er blevet 
meddelt oplysninger, eller hvis de 
meddelte oplysninger ikke er korrekte eller 
ikke er meddelt rettidigt

der ikke er blevet meddelt oplysninger, 
eller hvis de meddelte oplysninger ikke er 
korrekte eller ikke er meddelt rettidigt

Or. en

Begrundelse

Hvilke sanktioner, der skal finde anvendelse, og hvilke overtrædelser, der skal være omfattet, 
bør fastlægges i lovgivningsmæssige retsakter, og fortegnelsen, som skal indføjes i delegerede 
retsakter, bør ikke være åben for tilføjelser.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) tilbagetrækning eller suspension af en 
godkendelse eller en anerkendelse, især
hvis en aktør, producentorganisation, 
sammenslutning af 
producentorganisationer, 
producentsammenslutning eller 
brancheorganisation ikke længere 
overholder eller opfylder betingelserne, 
herunder manglende indsendelse af 
anmeldelser

g) tilbagetrækning eller suspension af en 
godkendelse eller en anerkendelse, hvis en 
aktør, producentorganisation, 
sammenslutning af 
producentorganisationer, 
producentsammenslutning eller 
brancheorganisation ikke længere 
overholder eller opfylder betingelserne, 
herunder manglende indsendelse af 
anmeldelser

Or. en

Begrundelse

Hvilke sanktioner, der skal finde anvendelse, og hvilke overtrædelser, der skal være omfattet, 
bør fastlægges i lovgivningsmæssige retsakter, og fortegnelsen, som skal indføjes i delegerede 
retsakter, bør ikke være åben for tilføjelser.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) procedurer og tekniske kriterier i a) procedurer i forbindelse med de 
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forbindelse med de foranstaltninger og 
sanktioner, der er omhandlet i stk. 1, hvis 
der konstateres manglende opfyldelse af de 
forpligtelser, der følger af anvendelsen af 
den relevante lovgivning

foranstaltninger og sanktioner, der er 
omhandlet i stk. 1, hvis der konstateres 
manglende opfyldelse af de forpligtelser, 
der følger af anvendelsen af den relevante 
lovgivning

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) regler og procedurer for den inddrivelse 
af uretmæssige betalinger, der følger af 
anvendelsen af den relevante lovgivning.

b) procedurer for den inddrivelse af 
uretmæssige betalinger, der følger af 
anvendelsen af den relevante lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesakternes anvendelsesområde bør defineres præcist, så man undgår 
overlapninger i forhold til delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne udnytter de 
teknologiske muligheder i størst muligt 
omfang i forbindelse med indførelsen af 
deres integrerede ordninger, især i 
forbindelse med kontroller af 
krydsoverensstemmelse.

Or. en
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Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at en 
støtteansøgning eller 
betalingsanmodning, der opfylder kravene 
i stk. 1, forbliver gyldig i en årrække, for 
så vidt de berørte modtagere er forpligtede 
til at indberette enhver ændring af de 
oprindeligt indgivne oplysninger. Den 
flerårige ansøgnings gyldighed er dog
betinget af en årlig bekræftelse fra 
støttemodtageren i form af en erklæring 
om deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 1

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, hvis formål er at overvåge 
niveauet af den iboende risiko, og hvis 
antal justeres i lyset af de iboende risici og 
kontrolrisici.

Or. en
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Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
med tilfældig udvælgelse, som gør det 
muligt hovedsageligt at fokusere på 
højrisikoanmodninger.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordlyden i artikel 74 bør der i dette stykke henvises til 
støttemodtagere i stedet for "landbrugsbedrifter og/eller støttemodtagere".

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
under hensyntagen til risikoen for 
overbetaling beslutte at betale op til 50 %, 
hvad angår de betalinger, der er omtalt i 
afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx (direkte betalinger), 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 omfattet af 
foranstaltningen eller operationerne. 

Or. en
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Begrundelse

I mange lande kan landbrugerne blive nødt til at ændre deres dyrkningsplaner af bl.a. 
klimatiske årsager. Det betyder, at kontrollen først kan indledes ret sent og følgelig også 
risikerer at blive afsluttet ret sent. Sene betalinger skaber alvorlige vanskeligheder for 
modtagerne. 

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. it

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) regler for anvendelse af teknologi i 
forbindelse med indførelsen af den 
integrerede ordning for at sikre en 
optimering af ordningerne 

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den manglende overholdelse er resultatet 
af en handling eller udeladelse, som direkte 
kan tillægges den pågældende modtager 

a) den manglende overholdelse er resultatet 
af en handling eller udeladelse, som direkte 
og entydigt kan tillægges den pågældende 
støttemodtager

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan oprette et 
varslingssystem, hvor de berørte 
modtagere får tilsendt en indledende 
påmindelse, som giver dem mulighed for 
at afhjælpe en uregelmæssighed, inden 
der træffes administrative sanktioner. En 
sådan varsling foretages kun ved en første 
manglende overholdelse, der ikke anses 
for alvorlig.  Virkningen af et sådant 
system skal være begrænset til at holde 
modtageren ansvarlig for den manglende 
overholdelse.  Advarselsbreve skal 
systematisk opfølges af passende kontrol 
for at verificere, at den manglende 
overholdelse er afhjulpet.

Or. en
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Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 97 anses 
tekniske fejl i ordningen for identifikation 
og registrering af dyr, jf. bilag II, SMR 7 
og SMR 8, ikke for manglende 
overholdelse, der kan tilskrives 
støttemodtageren, og fører ikke til 
pålæggelse af en administrativ sanktion. 

Or. en

Begrundelse

Eftersom der kan opstå fejl i det elektroniske system til identifikation, bør der tages hensyn til 
det, når landbrugerne pålægges sanktioner. Landbrugerne bør ikke straffes for tekniske fejl, 
som de ikke er herre over. 

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger vil blive anset for at være 
en del af bilag II, når først dette direktiv 
er gennemført i alle medlemsstater og de 
forpligtelser, som direkte gælder for 
landbrugere, er blevet identificeret. For at 
tage hensyn til disse elementer tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 med henblik på at ændre 
bilag II inden for tolv måneder startende 
det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat 
har givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet.

udgår
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Or. it

Begrundelse

Eftersom man på dette område overlader de bindende elementer, der anvendes af 
medlemsstaterne, til den ene side, skal der i fremtiden træffes foranstaltninger for at 
harmonisere reglerne i hele EU efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
blive anset for at være en del af bilag II, 
når dette først direktiv er gennemført i 
alle medlemsstater og de forpligtelser, 
som direkte gælder for landbrugere, er 
blevet identificeret. For at tage hensyn til 
disse elementer tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
111 med henblik på at ændre bilag II 
inden for tolv måneder startende det 
øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har 
givet meddelelse til Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet, herunder 
forpligtelserne vedrørende integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

udgår

Or. it

Begrundelse

Eftersom man på dette område overlader de bindende elementer, der anvendes af 
medlemsstaterne, til den ene side, skal der i fremtiden træffes foranstaltninger for at 
harmonisere reglerne i hele EU efter den almindelige lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Endvidere vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter metoder til 
fastlæggelse af, hvor stor en andel af 
permanente græsarealer og landbrugsland 
der skal bevares. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, 
stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 
vedrørende metoder til fastlæggelse af, 
hvor stor en andel af permanente 
græsarealer og landbrugsland der skal 
bevares. 

Or. it

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 94 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer holdes i god landbrugs-
og miljømæssig stand. Medlemsstaterne 
fastlægger på nationalt eller regionalt plan 
minimumsstandarder for modtagerne for 
god landbrugs- og miljømæssig stand på 
grundlag af bilag II, idet der tages hensyn 
til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse, 
vekseldrift, landbrugspraksis og 
landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal 
ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er 
fastsat i bilag II. 

Or. it
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Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende deres 
eksisterende administrations- og 
kontrolsystemer til at sikre, at reglerne om 
krydsoverensstemmelse overholdes.

Medlemsstaterne kan anvende deres 
eksisterende administrations- og 
kontrolsystemer til at sikre, at reglerne om 
krydsoverensstemmelse overholdes, og 
opstiller en række kontrollerbare krav og 
standarder, der skal finde anvendelse på 
bedriftsplan.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foretager kontrol på 
stedet for at efterprøve, om en modtager 
overholder forpligtelserne i dette afsnit.

3. Medlemsstaterne foretager kontrol på
stedet for at efterprøve, om en modtager 
overholder forpligtelserne i dette afsnit. I 
denne forbindelse fokuserer 
medlemsstaterne først og fremmest på de 
anmodninger, der er forbundet med de 
største risici, jf. princippet om 
proportionalitet. 

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner 
anvendes, når reglerne om 
krydsoverensstemmelse ikke er overholdt 

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner 
anvendes, når reglerne om 
krydsoverensstemmelse ikke er overholdt 



PE483.834v01-00 54/59 PR\894822DA.doc

DA

på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i 
det følgende benævnt ”det pågældende 
kalenderår”), og den pågældende 
manglende overholdelse kan tilskrives den 
modtager, som har indgivet 
støtteansøgningen eller 
betalingsanmodningen i det pågældende 
kalenderår.

på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i 
det følgende benævnt ”det pågældende 
kalenderår”), og den pågældende 
manglende overholdelse direkte og 
entydigt kan tilskrives den modtager, som 
har indgivet støtteansøgningen eller 
betalingsanmodningen i det pågældende 
kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 misligholdelse 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.

Or. it

Begrundelse

Anvendelsen af begrebet "forsætlig manglende overholdelse" vil ikke nødvendigvis løse 
problemet, eftersom forsætlighed ikke kan påvises med sikkerhed.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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

delegerede retsakter i overensstemmelse 
artikel 111 vedrørende beregningen og 
anvendelsen af sanktioner.

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage 
foranstaltninger for at beskytte 
anvendelsen af Unionens lovgivning, hvis 
den kan blive skadet af usædvanlig
monetær praksis. Disse foranstaltninger 
kan om nødvendigt afvige fra eksisterende 
regler.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 111 
vedrørende foranstaltninger for at beskytte 
anvendelsen af Unionens lovgivning, hvis 
den kan blive skadet af usædvanlig 
monetær praksis. Disse foranstaltninger 
kan om nødvendigt afvige fra eksisterende 
regler.

Or. it

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 1

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 

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

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

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

markedsforanstaltninger, der er omhandlet b) markedsforanstaltninger, der er 
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i forordning (EU) nr. CMO/xxx, omhandlet i forordning (EU) nr. CMO/xxx,
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx,

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

og anvendelsen af 
krydsoverensstemmelsen, der er omhandlet 
i nærværende forordning.

d) og anvendelsen af 
krydsoverensstemmelsen, der er omhandlet 
i nærværende forordning. 

Indvirkningen af de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik måles i forhold til 
følgende målsætninger:
a) en levedygtig fødevareproduktion med 
fokus på landbrugernes indkomst, 
landbrugets produktivitet og prisstabilitet
b) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og klimapolitik med 
fokus på udledning af drivhusgasser, 
biodiversitet, jord og vand
c) ligevægtig rumlig udvikling med fokus 
på beskæftigelse, vækst og fattigdom i 
landdistrikterne.
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 denne ramme, herunder en række 
indikatorer og metoder for beregningen 
heraf. 

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en effektiv måling af 
resultater tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 

udgår
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111 vedrørende indhold og opbygning af 
disse rammer.

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) en levedygtig fødevareproduktion med 
fokus på landbrugernes indkomst, 
landbrugets produktivitet og prisstabilitet
b) bæredygtig forvaltning af 
naturressourcerne og klimapolitik med 
fokus på udledning af drivhusgasser, 
biodiversitet, jord og vand
c) ligevægtig rumlig udvikling med fokus 
på beskæftigelse, vækst og fattigdom i 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår 
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Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag II – 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 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

Begrundelse

Forebyggelse af invasive arter kræver en velplanlagt, flerårig indsats, som er meget 
omkostningskrævende. Forebyggelse af invasive arter bør være berettiget til støtte under 
foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne. Det vil være vigtigt at tillade dette, fordi 
omkostningerne ved at forhindre invasive arter er meget høje, og støtte er nødvendig for at 
kompensere herfor. Dette er grunden til, at forebyggelse af invasive arter ikke bør indgå i 
krydsoverensstemmelseskravene.
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BEGRUNDELSE

Tilbage i maj 2010 i initiativbetænkning om forenkling af den fælles landbrugspolitik (A7-
0051/2010) påpegede Parlamentet det presserende behov for at gøre livet lettere for 
landmændene. Dette blev yderligere understreget i juli 2010 i betænkning om fremtiden for 
den fælles landbrugspolitik efter 2013 (A7-0204/2010) og i maj 2011 i betænkning om den 
fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, 
naturressourcer og landområder (A7-0202/2011), hvori Parlamentet gentog sit tilsagn om at 
forenkle det komplekse administrative system og lette den byrden for landbrugerne under den 
fælles landbrugspolitik efter 2013.  Hovedformålet er at sikre, at de foranstaltninger, der 
træffes, er mere effektive, og at fremme en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne med 
henblik på at gøre EU landbrugssektor mere konkurrencedygtig, beskytte og skabe 
arbejdspladser og bidrage til at sikre en afbalanceret udvikling af landdistrikterne.

For at opfylde disse ambitiøse, men nødvendige mål, bør landbrugerne tildeles mere 
omfattende bistand også til markeds- og innovationsrelaterede spørgsmål, således at de kan 
forstå og gøre brug af værktøjer, der sætter dem i stand til at blive mere konkurrencedygtige.

Der bør skabes en vis synergi mellem den fælles landbrugspolitiks finansiering og den fælles 
landbrugspolitiks styrings- og overvågningsmekanismer med udgangspunkt i en tilgang, hvor 
fremskridt hen imod mål måles ved hjælp af praktiske værktøjer, der nemt kan anvendes af 
landbrugerne, og giver klare fordele for EU's borgere og forbrugere.

Et system, der er fleksibel nok til at klare markedets krav og uforudsete hændelser, der kan 
forstyrre gennemførelsen af de relevante procedurer, vil være mere i tråd med landmændenes 
ønsker, da det vil gøre det muligt at konstatere mangler og placere ansvaret herfor på et 
tidligere tidspunkt og således sikre, at det ikke altid er den endelige støttemodtager, som 
bliver straffet.

Proportionalitetsprincippet nævnes gentagne gange i udkastet til betænkning. Når det 
anvendes på systemet med sanktioner og kontrol, udgør det den røde tråd i en ny tilgang, hvor 
den videre behandling af overtrædelser skal stå i forhold ikke blot til den begåede 
overtrædelse, men også omfanget af forsinkelsen og graden af ansvar, der kan henføres til 
landbrugeren.

Sidst men ikke mindst, skal der gøres opmærksom på, at dette udkast til betænkning er 
udarbejdet med udgangspunkt i de lofter, der er fastsat for den fælles landbrugspolitik i 
Kommissionens forslag om den flerårige finansielle ramme (Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: Et budget for Europa 2020, COM(2011)0500 af 29. juni 2011). Hvis der 
foretages væsentlige ændringer af dette forslag, vil dette udkast til betænkning følgelig skulle 
revideres.


