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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 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Med henblik på at udbygge eller ændre 
visse ikke-væsentlige elementer af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til traktatens artikel 290. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. 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.

(4) Med henblik på at udbygge eller ændre 
visse ikke-væsentlige elementer af denne 
forordning bør Kommissionen tillægges 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i henhold til traktatens artikel 290. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. 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 udtalelse om 
disse delegerede retsakter efter 
anmodning fra enten Europa-Parlamentet 
eller Rådet i henhold til artikel 287, stk. 4, 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Begrundelse

Dette vil gøre det muligt for Parlamentet og Rådet at danne deres respektive meninger på 
grundlag af Revisionsrettens tekniske ekspertise.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "transaktionsomkostninger": l) "transaktionsomkostninger":
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omkostninger knyttet til en forpligtelse, 
men ikke direkte knyttet til dens
gennemførelse

omkostninger knyttet til en forpligtelse, og 
som indirekte er opstået ved dens 
gennemførelse

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra r

Kommissionens forslag Ændringsforslag

r) "naturkatastrofe": en naturligt 
forekommende hændelse af biotisk eller 
abiotisk art, som fører til betydelige 
forstyrrelser i 
landbrugsproduktionssystemer og 
skovstrukturer og på sigt forårsager 
betydelig økonomisk skade for landbrugs-
og skovbrugssektorerne

r) "naturkatastrofe": en naturligt 
forekommende hændelse af biotisk eller 
abiotisk art, som fører til betydelige 
forstyrrelser i 
landbrugsproduktionssystemer og 
skovstrukturer og på sigt forårsager 
betydelig økonomisk skade for landbrugs-
eller skovbrugssektorerne

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "katastrofal hændelse": en uforudset 
hændelse af biotisk eller abiotisk art 
forårsaget af menneskelig aktivitet, som 
fører til betydelige forstyrrelser i 
landbrugsproduktionssystemer og 
skovstrukturer og på sigt forårsager 
betydelig økonomisk skade for landbrugs-
og skovbrugssektorerne

s) "katastrofal hændelse": en uforudset 
hændelse af biotisk eller abiotisk art 
forårsaget af menneskelig aktivitet, som 
fører til betydelige forstyrrelser i 
landbrugsproduktionssystemer og 
skovstrukturer og på sigt forårsager 
betydelig økonomisk skade for landbrugs-
eller skovbrugssektorerne

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) landbrugets konkurrenceevne 1) landbrugets og skovbrugets
konkurrenceevne;

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) genopretning og bevarelse af 
biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 
og inden for landbrug af høj naturværdi, 
og af de europæiske landskaber

a) genopretning og bevarelse af 
biodiversitet, bl.a. i Natura 2000-områder 
og inden for landbrugssystemer af høj 
naturværdi, og af de europæiske landskaber

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For hvert af de mål og hver af de EU-
prioriteter, der er omhandlet i denne 
artikel, fastsætter Kommissionen et helt 
præcist sæt målsætninger og fører tilsyn 
med deres opnåelse.

Begrundelse

Denne ændring afspejler Parlamentets opfordring til i højere grad at fokusere på resultaterne 
af EU's aktioner og til at måle, hvorvidt de er nået.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hver medlemsstat definerer i 
nationale programmer sine behov for så 
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vidt angår EU-prioriteterne og opstiller 
indikatorer, der gør det muligt for 
Kommissionen at føre tilsyn med 
opnåelsen af resultaterne.

Begrundelse

Denne ændring afspejler Parlamentets opfordring til i højere grad at fokusere på resultaterne 
af EU's aktioner og til at måle, hvorvidt de er nået.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Som en generel regel sikrer 
Kommissionen og medlemsstaterne, at 
EU-støtte målrettes de landdistrikter, der 
har mest brug herfor.

Begrundelse

Denne ændring afspejler Parlamentets opfordring til at fokusere mere på resultaterne af EU's 
aktioner.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra n – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) medlemsstatens udpegning af alle de 
myndigheder, der er fastsat i artikel 72, 
stk. 2, og til orientering en 
sammenfattende beskrivelse af 
forvaltnings- og kontrolstrukturen

i) medlemsstatens udpegning af alle de 
myndigheder, der er fastsat i artikel 72, 
stk. 2, og en beskrivelse af forvaltnings- og 
kontrolstrukturen, herunder 
verificerbarheden og kontrollerbarheden 
af foranstaltningerne og 
delforanstaltningerne til udvikling af 
landdistrikterne; det er en forudsætning 
for godkendelsen af det regionale 
udviklingsprogram, at Kommissionen har 
konstateret, at forvaltnings- og 
kontrolstrukturen er effektiv
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen fastlægger sammen 
med medlemsstaterne effektive værktøjer -
herunder klare og utvetydige 
udvælgelseskriterier - med henblik på at 
begrænse risikoen for ulovlig 
dobbeltfinansiering sammen med andre 
EU-fonde eller nationale fonde.

Begrundelse

Forslaget til forordning åbner mulighed for finansiering af mange (nye) foranstaltninger fra 
andre kilder end ELFUL, enten andre EU-fonde eller nationale fonde. At der er så mange 
forskellige finansieringskilder indebærer en risiko for ulovlig dobbeltfinansiering, som det er 
nødvendigt at begrænse.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), skal 
svare til 120 % af den årlige betaling, som 
støttemodtagerne har modtaget under 
ordningen for små landbrugere.

7. Kommissionen præciserer 
målsætningerne med denne 
foranstaltning nærmere og fastlægger 
klare kriterier og effektive 
kontrolforanstaltninger for at undgå 
misbrug. 

Begrundelse

According to the draft regulation, support under this measure shall also cover  annual 
payments for farmers who, at the time of submitting their application for support, participate 
in the small farmers scheme for at least one year and who commit to permanently transfer  
their entire holding and the corresponding payment entitlements to another farmer. It is 
unclear what is intended to be achieved with this measure. It appears to be an income support 
or retirement scheme for farmers who permanently transmit their holding. It is unclear why 
such support should be financed by pillar II. It is therefore proposed to delete this sub 
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measure unless the necessary clarification is provided  as to the objectives and targets, and 
unless clear criteria and effective controls are established in order to avoid abusive 
operations by farmers seeking to obtain the aid, by, for example, formally transferring the 
holdings to a family member.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) undersøgelser og investeringer, der er 
forbundet med bevarelse, genoprettelse og 
opgradering af landsbyers og landskabers 
kultur- og naturarv, herunder relaterede 
socioøkonomiske aspekter

f) undersøgelser og investeringer, der er 
forbundet med bevarelse, genoprettelse og 
opgradering af kultur- og naturarven, af 
områder af høj økologisk værdi, af 
landsbyer og landskaber, herunder 
relaterede socioøkonomiske aspekter, samt 
miljøoplysningskampagner

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende tæt på 
småsamfund, med henblik på at forbedre 
livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

g) investeringer, der tager sigte på flytning 
af aktiviteter og ombygning af bygninger 
eller andre anlæg beliggende inden for og 
tæt på småsamfund, med henblik på at 
forbedre livskvaliteten eller skabe bedre 
miljøresultater.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 

Støtte ydes til producentsammenslutninger, 
der officielt er anerkendt af 
medlemsstaternes kompetente myndighed 
på grundlag af en forretningsplan. Den 
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begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af 
SMV'er.

begrænses til producentsammenslutninger, 
der falder ind under definitionen af 
SMV'er, eller som er omfattet af 
medlemsstaternes lovgivning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere. I behørigt begrundede tilfælde 
kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere.

2. Der ydes støtte til landbrugerne, private 
skovejere og sammenslutninger af 
skovejere samt til ejere eller offentlige 
forvaltere af skove, der ikke finansieres af 
statslige midler. I behørigt begrundede 
tilfælde kan der også ydes støtte til andre 
arealforvaltere.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der træffes foranstaltninger med 
henblik på en klar afgrænsning mellem 
søjle 1- og søjle 2-mål i den fælles 
landbrugspolitik og for at sikre, at 
afgørelsen om at finansiere en 
foranstaltning under en søjle træffes på 
grundlag af foranstaltningens bidrag til at 
nå målene med den pågældende søjle.

Begrundelse

Selv om direkte betalinger under søjle 1 sandsynligvis vil bidrage til landbrugsindkomsterne, 
indeholder forordningen om udvikling af landdistrikterne (søjle 2) også et redskab til 
indkomststabilisering, som yder kompensation til landbrugere, der oplever en alvorlig 
tilbagegang i deres indkomst. Det er nødvendigt at foretage en klar afgrænsning mellem søjle 
1- og søjle 2-mål og at sikre, at afgørelsen om at finansiere en foranstaltning under en søjle 
træffes på grundlag af foranstaltningens bidrag til at nå målene med den pågældende søjle.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Medlemsstaterne opretholder det 
indsatsniveau, der er opnået i 
programmeringsperioden 2007-2013, og 
afsætter af det samlede bidrag fra ELFUL 
til hvert enkelt program for udvikling af 
landdistrikterne mindst 25 % til afbødning 
af og tilpasning til klimaforandringer og 
arealforvaltning gennem foranstaltninger 
vedrørende miljø- og klimavenligt 
økologisk landbrug og betalinger til 
områder, der er konfronteret med 
naturbetingede eller andre specifikke 
begrænsninger.

Begrundelse

For at sikre den tildeling af ressourcer, der er omhandlet i betragtning 28, er det nødvendigt 
at indarbejde betragtningens ordlyd i forordningens dispositive del.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor der ydes støtte på grundlag af 
standardomkostninger eller 
ekstraomkostninger og indkomsttab, sørger 
medlemsstaterne for, at de relevante 
beregninger er tilstrækkelige og nøjagtige 
og fastlagt på forhånd på grundlag af en 
rimelig, retfærdig og kontrollerbar 
beregning. I denne henseende skal et 
organ, som er uafhængigt af de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
beregningen, og som besidder den rigtige 
ekspertise, fremlægge en attest, der 

2. Hvor der ydes støtte på grundlag af 
standardomkostninger eller 
ekstraomkostninger og indkomsttab, sørger 
medlemsstaterne for, at de relevante 
beregninger er tilstrækkelige og nøjagtige 
og fastlagt på forhånd på grundlag af en 
rimelig, retfærdig og kontrollerbar 
beregning. I denne henseende skal et 
organ, som er uafhængigt af de 
myndigheder, der er ansvarlige for 
beregningen, og som besidder den rigtige 
ekspertise, fremlægge en attest, der 
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bekræfter, at beregningerne er korrekte og 
nøjagtige. Denne attest indgår i 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne.

bekræfter, at beregningerne er korrekte og 
nøjagtige. Denne attest indgår i 
programmet for udvikling af 
landdistrikterne. Inden Kommissionen 
godkender programmer, sikrer den, at alle 
relevante elementer er medtaget i 
beregningerne, og at de vigtigste 
antagelser og parametre er relevante.

Begrundelse

Denne ændring afspejler de problemer med fastsættelsen af støttebeløbene, som 
Revisionsretten har konstateret (se punkt 97 i særberetning nr. 7/2011).

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 75 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at påvise fremskridt og resultater af 
politikken for udvikling af landdistrikterne 
og vurdere virkningen, effektiviteten og 
relevansen af indgreb i politikken for 
udvikling af landdistrikterne

a) at foretage en kritisk og objektiv 
evaluering af fremskridt og resultater af 
politikken for udvikling af landdistrikterne 
og vurdere virkningen, effektiviteten og 
relevansen af indgreb i politikken for 
udvikling af landdistrikterne

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd er for streng.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Revisionsretten kan efter anmodning 
fra enten Europa-Parlamentet eller Rådet 
afgive udtalelse om de delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 
2, artikel 6, stk. 2, artikel 12, stk. 2, artikel 
15, stk. 5, artikel 16, stk. 9, artikel 17, stk. 
4, artikel 19, stk. 6, artikel 20, stk. 8,
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artikel 21, stk. 4, artikel 22, stk. 3, artikel 
23, stk. 3, artikel 29, stk. 10, artikel 34, 
stk. 4, artikel 35, stk. 5, artikel 36, stk. 10, 
artikel 37, stk. 4, artikel 43, stk. 2, artikel 
45, stk. 3, artikel 46, stk. 6, artikel 47, stk. 
6, artikel 51, stk. 4, og artikel 95.

Begrundelse

Dette vil gøre det muligt for Parlamentet og Rådet at danne deres respektive meninger på 
grundlag af Revisionsrettens tekniske ekspertise.
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