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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget 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 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Et af de centrale mål for og krav til 
reformen af den fælles landbrugspolitik er 
reduktion af bureaukratiet. Gennem 
praktisk anvendelige tolerancetærskler og 
bagatelgrænser samt et afvejet forhold 
mellem tillid og kontrol bør de fremtidige 
bureaukratiske byrder for 
medlemsstaterne og modtagerne 
begrænses til et fornuftigt niveau.

Ændringsforslag 2

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 

(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 
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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.

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. 
Revisionsretten kan afgive en udtalelse 
om disse delegerede retsakter på begæring 
fra enten Europa-Parlamentet eller Rådet 
i henhold til artikel 287, stk. 4, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Begrundelse

Dette giver Europa-Parlamentet og Rådet mulighed for at danne deres respektive synspunkter 
på grundlag af teknisk ekspertise fra Revisionsretten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

For at kunne vurdere resultaterne er det nødvendigt at have udgangs- og målniveauer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen foretager en risikobaseret 
evaluering af dokumentationen fra 
medlemsstaterne og vurderer systemernes 
funktionsmåde for at konstatere, at 
forvaltnings- og kontrolorganerne 
opfylder kravene til national godkendelse.

Begrundelse

Kommissionen, der har det endelige ansvar for budgettets gennemførelse, skal varetage en 
tilsynsrolle i godkendelsesprocessen for at mindske risikoen for, at eventuelle fejl først 
opdages ved efterfølgende kontroller, hvilket kan resultere i hyppigere kontroller og 
finansielle korrektioner.  På grund af de vanskeligheder, der er forbundet med finansielle 
korrektioner – skatteyderne betaler dobbelt, og der gøres alt for udstrakt brug af faste 
korrektioner – er det yderst vigtigt at sørge for et ordentligt forebyggende kontrolsystem. Et 
sådant system kan ikke være effektivt, hvis ikke Kommissionen kan føre tilsyn med den 
nationale godkendelsesproces.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en oversigt over resultatet af de 
foreliggende revisioner og udførte 
kontroller, herunder en analyse af 
systematiske eller tilbagevendende 

c) en oversigt over:
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svagheder samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

i) resultatet af de foreliggende revisioner 
og udførte kontroller, herunder en analyse 
af systematiske og tilbagevendende 
svagheder samt de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

ii) de kontrolstatistikker, der er indberettet 
i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, 
litra c), nr. v)
iii) andre kontroller, der betragtes som 
relevante.

Begrundelse

Tilpasning til finansforordningen.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Opfylder et godkendt betalingsorgan 
ikke eller ikke længere en eller flere af de 
godkendelseskriterier, der henvises til i stk. 
2, tilbagekalder medlemsstaten sin 
godkendelse, medmindre betalingsorganet 
foretager de fornødne tilpasninger inden 
for en frist, der fastsættes under 
hensyntagen til problemets alvor.

5. Opfylder et godkendt betalingsorgan 
ikke eller ikke længere et eller flere af de 
godkendelseskriterier, der er omhandlet i 
stk. 2, tilbagekalder medlemsstaten (på 
eget initiativ eller efter anmodning fra 
Kommissionen) godkendelsen, medmindre 
betalingsorganet foretager de fornødne 
tilpasninger inden for en frist, der 
fastsættes under hensyntagen til problemets 
alvor.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) regler om omfanget af 
betalingsorganernes 
forvaltningserklæringer og arbejdet i 
forbindelse med disse

Begrundelse

Kommissionen bør ved hjælp af delegerede retsakter klart definere omfanget af 
betalingsorganernes forvaltningserklæringer og arbejdet i forbindelse med disse.

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Certificeringsorganet er et offentligt eller 
privat revisionsorgan, som er udpeget af 
medlemsstaten, og som giver en udtalelse, 
der udarbejdes i overensstemmelse med 
internationalt anerkendte 
revisionsstandarder, på grundlag af 
tilfældigt udvalgte og risikobaserede 
kontroller og under hensynstagen til 
medlemsstatens hidtidige resultater, om 
forvaltningserklæringen omfattende 
betalingsorganets årsregnskabers 
fuldstændighed, nøjagtighed og 
pålidelighed, kontrolsystemernes korrekte 
funktionsmåde, de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle 
rigtighed samt respekten for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning. 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).

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Certificeringsorganernes udtalelser 
offentliggøres på passende vis.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 44 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 

Hvis sektorlovgivningen for landbrug 
kræver, at medlemsstaten inden for en 
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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.

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, forudsat at Kommissionen har 
stillet alle de oplysninger, formularer og 
forklaringer, der er påkrævet for at 
indsamle de relevante statistikker, til 
rådighed for medlemsstaterne i god tid 
forud for referenceperiodens begyndelse.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) om et betalingsorgan overholder de 
godkendelseskriterier, der er fastsat i 
artikel 7, stk. 2, og om medlemsstaten 
anvender bestemmelserne i artikel 7, stk. 
5, korrekt

Begrundelse

Kommissionen kan organisere kontroller på stedet i medlemsstaterne og kan således 
kontrollere, hvorvidt betalingsorganerne overholder godkendelseskriterierne. Opfylder et 
godkendt organ ikke længere et eller flere af godkendelseskriterierne, tilbagekalder 
medlemsstaten dets godkendelse.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) det arbejde, som 
godkendelsesorganerne er forpligtet til at 
udføre i henhold til artikel 9

Begrundelse

Kommissionen kan organisere kontroller på stedet, hvor den kan kontrollere det arbejde, som 
godkendelsesorganerne er forpligtet til at udføre i henhold til artikel 9.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) overholdelsen af de krav, der er fastsat 
i artikel 56, stk. 1.

Begrundelse

Kommissionen kontrollerer, om medlemsstaten har anmodet modtageren om tilbagebetaling 
af alle uretmæssige betalinger som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen giver tilstrækkeligt tidligt 
meddelelse inden kontrollen på stedet til 
den pågældende medlemsstat eller til den 
medlemsstat, på hvis område kontrollen 
finder sted, og samordner kontrollerne.
Ansatte fra den pågældende medlemsstat 
kan deltage i en sådan kontrol. 
Kommissionen indfører en help desk, 
hvor de lokale og regionale myndigheder 
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kan få behandlet deres klager vedrørende 
overdrevent bureaukrati i forbindelse med 
kontrol på stedet over for landbrugere.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden vedtagelsen af enhver afgørelse om 
afvisning af finansiering skal de resultater, 
som Kommissionen er nået frem til ved sin 
efterprøvning, samt den pågældende 
medlemsstats svar foreligge i form af 
skriftlige meddelelser, hvorefter de to 
parter forsøger at blive enige om, hvilke 
konsekvenser der skal drages.

Inden vedtagelsen af enhver afgørelse om 
afvisning af finansiering skal de resultater, 
som Kommissionen er nået frem til ved sin 
efterprøvning, samt den pågældende 
medlemsstats svar foreligge i form af 
skriftlige meddelelser, hvorefter de to 
parter forsøger at blive enige om, hvilke 
konsekvenser der skal drages. I denne 
forbindelse gives der medlemsstaten 
lejlighed til via en undersøgelse af de 
pågældende dokumenter at påvise, at 
uregelmæssighedens faktiske omfang har 
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været mindre end det, der fremgår af 
Kommissionens vurdering.

Begrundelse

Det system, der foreslås til de finansielle korrektioner, bør afpasses med andre programmer 
med fælles forvaltning, såsom EFRU, ESF og Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Tilpasning til finansforordningen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) statsstøtte eller overtrædelser, for hvilke
proceduren i henholdsvis artikel 108 eller 
traktatens artikel 258 er indledt

b) statsstøtte, for hvilken Kommissionen 
har indledt proceduren i traktatens artikel 
108, stk. 2, eller overtrædelser, for hvilke 
Kommissionen har sendt medlemsstaten 
en åbningsskrivelse i overensstemmelse 
med traktatens artikel 258

Begrundelse

Tilpasning til finansforordningen.
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Ændringsforslag 22

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 angivelse af, at en sådan 
uregelmæssighed har fundet sted, og 
indfører det hertil svarende beløb i 
betalingsorganets debitorregnskab. 
Kommissionen træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at al gæld 
registreres.

Begrundelse
Kommissionen har det endelige ansvar for budgettets gennemførelse, og det er også 
Kommissionen, som skal sikre, at beløbene i dets regnskaber redegør for alle transaktioner, 
og at de er korrekte.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) hvis de allerede påløbne og de yderligere 
forventede udgifter til inddrivelse 
tilsammen vil være større end det beløb, 
der skal inddrives; Kommissionen 
fastsætter derfor i samarbejde med de 
respektive medlemsstater en 
bagatelgrænse, der er tilpasset situationen 
i de respektive medlemsstater

Begrundelse

Inddrivelsen af småbeløb forårsager en ikke uvæsentlig mængde bureaukrati. Beløb under en 
bestemt bagatelgrænse bør således ikke inddrives, sådan at omkostningseffektiviteten kan 
sikres.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 59 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en korrekt og effektiv 
anvendelse af bestemmelserne om 
inddrivelse i denne afdeling, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 vedrørende særlige 
forpligtelser, som skal overholdes af 
medlemsstaterne.

For at sikre en korrekt og effektiv 
anvendelse af bestemmelserne om 
betingelserne og procedurerne for 
inddrivelsen af gæld og dennes 
morarenter i denne afdeling, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 111 vedrørende særlige 
forpligtelser, som skal overholdes af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at tilbyde en effektiv forebyggelse af 
svig, især med hensyn til områder med et 
højere risikoniveau, som har en 
afskrækkende virkning, under hensyntagen 
til omkostningerne og fordelene samt 
rimeligheden ved foranstaltningerne

b) at sikre en effektiv forebyggelse af svig, 
især med hensyn til områder med et højere 
risikoniveau, som har en afskrækkende 
virkning, under hensyntagen til 
omkostningerne og fordelene samt 
rimeligheden ved foranstaltningerne

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd forekommer at være for svag og bør derfor strammes op.

Ændringsforslag 26

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, 

1. Det system, som medlemsstaterne 
indfører i overensstemmelse med artikel 
60, stk. 2, skal, medmindre andet er fastsat, 
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omfatte systematisk administrativ kontrol 
af alle støtteansøgninger og skal suppleres 
af kontrol på stedet.

omfatte systematisk administrativ kontrol 
af støtteansøgninger og 
betalingsanmodninger ved at anvende en 
risikobaseret metode i overensstemmelse 
med de garantier, der er behov for, og skal 
suppleres af kontrol på stedet, hvis formål 
skal være at overvåge graden af iboende 
risiko, og hvis antal skal tilpasses i lyset af 
den iboende risiko og kontrolrisici.

Ændringsforslag 27

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
– frivillig deltagelse i 
forvaltningsordninger, der er certificeret 
på grundlag af anerkendte internationale 
standarder.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) regler for, hvilket minimumsniveau for b) regler for, hvilket minimumsniveau for 
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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 

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.
Den Europæiske Revisionsret kan vurdere 
Kommissionens kriterier for at begrunde 
en begrænsning af disse kontroller 

Begrundelse

Rettens ekspertise kan være nyttig for lovgiveren og vil klarlægge Kommissionens kriterier for 
begrænsningen af kontrollerne.

Ændringsforslag 29

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 i stk. 1 og af 
sanktionerne i stk. 2, inddrives fuldt ud, 
uden at dette berører artikel 56, stk. 3.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 91 anvendes dog ikke på 
modtagere, der deltager i ordningen for 
mindre landbrugere, der er omhandlet i 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], og på modtagere, der 

udgår
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modtager støtte i henhold til artikel 29, 
stk. 9, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

Begrundelse

Mindre landbrugere bør ikke fritages for krydsoverensstemmelsesforpligtelser.

Ændringsforslag 31

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, 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, der 
kræver konkret og regelmæssig aktivitet 
eller undladelse af visse aktiviteter, 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. 

Begrundelse

For at sikre at EU-støtte reelt udbetales for en aktivitet, bør mindstekravene for god 
landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) være konkret og regelmæssig aktivitet.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Til beregning af disse nedsættelser og 
udelukkelser tages der hensyn til, hvor 
alvorlig, omfattende, varig og hyppig den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
og hvilke konsekvenser den har, og til 
kriterierne i stk. 2, 3 og 4. Som generelt 
princip skal sanktionerne stå i forhold til 
eller være afhængige af alvoren og 
konsekvenserne af bruddet på 
krydsoverensstemmelseskravene.

Begrundelse

Ændringsforslaget bringer forordningen i overensstemmelse med traktatens bestemmelser, 
hvori det fastsættes, at der i forbindelse med miljøskader fortrinsvis bør gribes ind ved kilden, 
og at forureneren bør betale. Derfor bør sanktioner i forbindelse med 
krydsoverensstemmelsen ikke beregnes i forhold til påvirkningen af miljøet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I tilfælde af manglende overholdelse er 
nedsættelsesprocenten mindst 1 % og op til 
5 % og ved gentagen manglende 
overholdelse mindst 10 %.

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at sikre dette politiske instruments effektivitet og tilskynde 
støttemodtagerne til ikke at optræde uagtsomt.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 99 – stk. 3
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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 forsætlig manglende 
overholdelse må nedsættelsesprocenten 
principielt ikke være mindre end 25 %, og 
den kan i yderste konsekvens resultere i 
fuldstændig udelukkelse fra en eller flere 
støtteordninger i et eller flere kalenderår.

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at opmuntre støttemodtagerne til at træffe alle 
foranstaltninger til at bekæmpe forsætlig misligholdelse.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der fastlægges en fælles ramme for 
overvågning og evaluering med henblik på 
at måle resultaterne af den fælles 
landbrugspolitik. Den skal omfatte alle 
instrumenter med tilknytning til 
overvågning og evaluering af 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik og især af de direkte 
betalinger, der er omhandlet i forordning 
(EU) nr. DP/xxx, markedsforanstaltninger, 
der er omhandlet i forordning (EU) nr. 
CMO/xxx, foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. RD/xxx, og 
anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, 
der er omhandlet i nærværende forordning.
I den forbindelse udnytter Kommissionen 
synergier og gør så vidt muligt brug af 
allerede tilgængelige data og datakilder.

Begrundelse

Overvågning og evaluering må ikke få den bureaukratiske byrde for medlemsstaterne og 
modtagerne til at stige yderligere. Derfor bør Kommissionen anvende allerede tilgængelige 
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datakilder og opnå synergieffekter.

Ændringsforslag 36

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.

Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakter en række 
indikatorer og målniveauer for de 
målsætninger, der henvises til i første 
afsnit, og stiller krav til medlemsstaterne 
om at fastlægge udgangs- og målniveauer 
for disse indikatorer. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Begrundelse

Kommissionen bør fastlægge målniveauer for indikatorerne for at bedømme, hvorvidt målene 
nås.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.

Kommissionen vedtager ved delegerede 
retsakter regler om de oplysninger, som 
medlemsstaterne skal fremsende, samt om 
databehovene og synergierne mellem 
potentielle datakilder. Disse 
gennemførelsesretsakter må ikke føre til 
nogen yderligere forøgelse af 
bureaukratiet for medlemsstaterne og 
modtagerne.  Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 
3.
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