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KORT BEGRUNDELSE

Forenklingen af den ofte komplekse administration af den fælles landbrugspolitik har høj 
prioritet, men den skal samtidig afvejes mod det absolutte krav om at sikre effektiv 
beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

Bedre regulering og en reduktion af bureaukratiet for landbrugerne skal være en vigtig del af 
den fremtidige fælles landbrugspolitik. Alle unødige administrative byrder og omkostninger 
for de nationale myndigheder bør også undgås, navnlig set i lyset af medlemsstaternes 
finanspolitiske konsolidering og manglen på midler. Der er behov for fælles forvaltning 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne for at sikre en sund og målrettet forvaltning af 
Unionens midler, som er rettet mod levering af essentielle offentlige goder gennem en 
flersidig landbrugspolitik.

Formålet med Kommissionens forslag er at fastlægge den fælles landbrugspolitiks finansielle 
bestemmelser om krydsoverensstemmelse, sanktioner og kontrol og 
bedriftsrådgivningssystemet i én forordning (den horisontale forordning) og dermed erstatte 
Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005.

Kort fortalt foreslår Kommissionen at begrænse antallet af betalingsorganer til ét pr. 
medlemsstat eller ét pr. region. Det udvider certificeringsorganernes beføjelser, herunder 
kontrollen med de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, som for tiden 
udøves af Kommissionen. For så vidt angår bedriftsrådgivningssystemet, udvides dettes 
obligatoriske anvendelsesområde i medlemsstaterne. I forbindelse med 
krydsoverensstemmelsen indfører Kommissionen visse ændringer i kravene til god landbrugs-
og miljømæssig stand (GLM) og de lovbestemte forvaltningskrav. Kommissionen stiller 
forslag om en fælles ramme for overvågning og evaluering for begge søjler i den fælles 
landbrugspolitik. For at sikre at det årlige budgetloft ikke overskrides, vil Kommissionen 
etablere en ordning for månedlig varsling og overvågning.

For så vidt angår inddrivelser, foreslår Kommissionen, at manglende inddrivelser skal dækkes 
fuldstændigt af medlemsstaternes nationale budgetter, hvorimod de indtil videre har været delt 
mellem EF-budgettet og de nationale budgetter. Den gældende regel om fælles finansielle 
konsekvenser af manglende inddrivelse genindføres, og det samme gælder for de procentdele 
af de inddrevne beløb, som kan tilbageholdes af medlemsstaterne (artikel 57, stk. 2, og artikel 
100), eftersom de dækker medlemsstaternes administrative omkostninger og dermed bidrager 
til en mere effektiv kontrolordning.

Det er af afgørende betydning, at overholdelsen af de almene hensyn i forbindelse med 
bevillingen af udbetalinger sikres. Samtidig har landbrugerne behov for målrettet rådgivning i 
forbindelse med de krav, der skal opfyldes. Kontrollen og de finansielle korrektioner skal 
være effektive og afskrækkende, men også stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen.

Denne udtalelse er udarbejdet på grundlag af det samlede beløb, som Europa-Kommissionen 
har øremærket til den fælles landbrugspolitik i den kommende flerårige finansielle ramme.
Foretages der grundlæggende ændringer i dette forslag, vil denne udtalelses indhold skulle 
revideres.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 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 

(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 
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forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

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 
sanktioner" og "permanente græsarealer" 
til "permanente græsarealer og 
græsgange", finder anvendelse i hele 
teksten. Hvis de vedtages, skal der 
foretages ændringer i hele teksten.)

Begrundelse

"Sanktion” erstattes med ”administrativ sanktion” som defineret i artikel 4 og 5 i Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 
finansielle interesser.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Denne forordning bør, når det er 
hensigtsmæssigt, åbne mulighed for 
undtagelser i tilfælde af force majeure og 
usædvanlige omstændigheder. Begrebet 
force majeure bør i 
landbrugsforordninger fortolkes i lyset af 
EU-Domstolens retspraksis.

Ændringsforslag 3

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 

udgår
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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.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Afsnit IV – kapitel II – afdeling 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår
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Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udtrykket "sektorlovgivning for 
landbruget" omfatter enhver gældende 
retsakt, der er vedtaget som led i den 
fælles landbrugspolitik på grundlag af 
artikel 43 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), samt i 
påkommende tilfælde enhver delegeret 
retsakt eller gennemførelsesretsakt, der er 
vedtaget på grundlag af disse retsakter.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udtrykket "uregelmæssighed" vil sige en 
uregelmæssighed som defineret i artikel 1, 
stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) 
nr. 2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser1.
_______________
1 EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

Ændringsforslag 8

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 

1. Certificeringsorganet er et offentligt 
eller privat revisionsorgan, som ved hjælp 
af en offentlig udbudsprocedure er
udvalgt af medlemsstaten, og som giver en 
udtalelse, der udarbejdes i 
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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.

overensstemmelse med Unionens 
revisionsstandarder, om 
forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, det interne kontrolsystems 
korrekte funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag 9

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 Europa-Parlamentet og Rådet 
disse tilpasninger senest den 30. juni i 
samme kalenderår.

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning, som Parlamentet vedtog ved plenarmødet den 4. juli 
2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) i forbindelse med tilnærmelsen til Lissabontraktatens 
bestemmelser.

Ændringsforslag 10

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 eller Rådet

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 
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de nødvendige foranstaltninger til at sikre 
overholdelsen af dette beløb.

nødvendige foranstaltninger til at sikre 
overholdelsen af dette beløb.

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning, som Parlamentet vedtog ved plenarmødet den 4. juli 
2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) i forbindelse med tilnærmelsen til Lissabontraktatens 
bestemmelser.

Ændringsforslag 11

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.

Begrundelse

I overensstemmelse med den holdning, som Parlamentet vedtog ved plenarmødet den 4. juli 
2012 (P7_TA-PROV(2012)0281) i forbindelse med tilnærmelsen til Lissabontraktatens 
bestemmelser.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 38 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens afgørelse om vedtagelse 
af listen over projekter, som tildeles prisen 

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden for rammerne af de 
mellemliggende betalinger, der henvises 
til i artikel 35, foretager Kommissionen 
betalinger for at godtgøre de udgifter, som 
de godkendte betalingsorganer har haft i 
forbindelse med de i denne afdeling 
omhandlede priser, inden for det budget, 
der er til rådighed for forpligtelser for de 
pågældende medlemsstater.

udgår

2. Enhver betaling er betinget af, at der 
fremsendes en udgiftsanmeldelse til 
Kommissionen, som er underskrevet af 
det godkendte betalingsorgan i 
overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, 
litra c).
3. De godkendte betalingsorganer 
udarbejder og sender de mellemliggende 
udgiftsanmeldelser vedrørende prisen for 
innovativt, lokalt samarbejde til 
Kommissionen enten direkte eller via 
koordineringsorganet, hvis et sådant er 
udpeget, med en hyppighed, der fastsættes 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter, der vedtages 
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efter den i artikel 112, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.
Udgiftsanmeldelserne omfatter de 
udgifter, som betalingsorganerne har 
afholdt i hver af de pågældende perioder.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De beløb, der er omhandlet i artikel 38, 
stk. 2, og som ikke er udnyttet til 
godtgørelse af medlemsstaterne som 
fastlagt i artikel 39, eller for hvilken 
Kommissionen ikke senest den 31. 
december i det andet år efter det år, hvor 
budgetforpligtelsen er indgået, har fået 
forelagt nogen udgiftsanmeldelse, der 
opfylder de i pågældende artikel 
omhandlede betingelser, frigør 
Kommissionen automatisk.

udgår

Artikel 37, stk. 3, 4 og 5, finder 
tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag 15

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 

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

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.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen giver tilstrækkeligt 
tidligt meddelelse inden kontrollen på 
stedet til den pågældende medlemsstat eller 
til den medlemsstat, på hvis område 
kontrollen finder sted, og koordinerer de 
kontroller, der skal foretages, så de så vidt 
muligt finder sted på samme tid, jf. denne 
forordnings artikel 61, stk. 4. Ansatte fra 
den pågældende medlemsstat kan deltage i 
en sådan kontrol.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. 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 også 
opbevares i elektronisk form.

Begrundelse

I overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 375/2012 af 2. 
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maj 2012 (EUT L 118 af 3.5.2012, s. 4-5). 

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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.

3. 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 højde for den, inden der 
træffes afgørelse om afvisning af 
finansiering.

Begrundelse

Resultatet af forligsproceduren skal have større vægt i proceduren for efterprøvende 
regnskabsafslutning. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Termen “den første angivelse” er for vag, hvorimod det er afgørende med juridisk præcision i
forbindelse med inddrivelsesproceduren.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De gældende kontrol- og 
sanktionssystemer anvendes i forbindelse 
med eventuelle supplerende 
betalingsordninger, hvorved yderligere 
administrative byrder og/eller 
omkostninger undgås.

Ændringsforslag 21

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.

Begrundelse

Den kompetente myndighed skal allerede i henhold til den gældende EU-lovgivning forsyne 
landbrugerne med forhåndsudfyldte ansøgningsformularer på grundlag af den tidligere dato, 
og landbrugeren kan nøjes med at angive ændringerne. Ikke desto mindre skal landbrugeren 
ansøge årligt. 
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Ændringsforslag 22

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

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at sikre effektiv vandforvaltning i hele EU. Men indlemmelsen 
af vandrammedirektivet (2000/60/EF) i krydsoverensstemmelsens anvendelsesområde skal, i 
stedet for at Kommissionen tillægges delegerede beføjelser, ske gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure, når det er blevet gennemført af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 23

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 

udgår
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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.
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