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CATS: Kommissionens CATS-database (Clearance Audit Trail System, som anvendes til indsamling af oplysninger 
med relation til de europæiske landbrugsfondes betalinger)

EGFL: Den Europæiske Garantifond for Landbruget

Eurostat: Den Europæiske Unions Statistiske Kontor

GLM: God landbrugs- og miljømæssig stand

IFKS: Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem.

LPIS: Markidentifikationssystem

SMR: Lovgivningsbestemte forvaltningskrav (Statutory Management Requirements)

SAPS: Den generelle arealbetalingsordning

SPS: Enkeltbetalingsordningen

ULA: Udnyttet landbrugsareal 

WTO: Verdenshandelsorganisationen

FORKORTELSER
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GLOSSAR

Tiltrædelsesakt: Akt, der indeholder de vilkår og betingelser, et land skal følge for at blive medlem af EU.

Agenda 2000: Ved denne reform kom den fælles landbrugspolitik til at hvile på to grundpiller, som fælles-
skabsbudgettet finansierer gennem to europæiske landbrugsfonde. Den første pille (Den Europæiske Garan-
tifond for Landbruget (EGFL)) tilvejebringer markedsforanstaltninger og yder indkomststøtte i form af direkte 
betalinger. Den anden pille (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)) medfi-
nansierer foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne inden for f.eks. miljøvenligt landbrug, forbedring af 
fødevarekvalitet, højere tekniske standarder og dyrevelfærd.

Landbrugsbedrifternes indkomst: Indkomst fra landbrugsaktiviteten, som bruges til aflønning af egne pro-
duktionsfaktorer (arbejde og/eller virksomhed, egenkapital og ejet jord). Den svarer til faktorindkomsten minus 
omkostninger til at låne kapital og ansætte arbejdskraft.

Faktorindkomsten i landbruget:  Viser nettoværditilvæksten fra landbrugsaktivitet (samt ikke-separable, 
ikke-landbrugsmæssige biaktiviteter) i faktorpriser. Den beregnes som værdien af landbrugsproduktionen 
i basispriser plus værdien af (øvrige) produktionssubsidier minus værdien af forbruget i produktionen, for-
bruget af fast realkapital og produktionsafgifter. Husholdningerne oppebærer ofte indkomst fra andre kilder 
(anden aktivitet end landbrugsaktivitet, løn, sociale ydelser, formueindkomst), så landbrugsindkomsten er ikke 
nødvendigvis identisk med landbrugshusholdningernes faktiske indkomst.

Afkobling: En proces, hvor betalingen af direkte støtte adskilles fra landbrugsproduktionen.

EU’s udvidelse: En proces, hvorved Den Europæiske Union vokser gennem nye medlemsstaters tiltrædelse.

EU-15: Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, 
Østrig, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Sundhedstjek: Gennemgangen i 2008 af 2003-reformen af den fælles landbrugspolitik. Vedtagelse af Kommis-
sionens forslag om yderligere afkobling af direkte støtte og supplerende fleksibilitet for SPS, flere overførsler af 
udgifter til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, ændring af interventionsordningen, forhøjelse af 
mælkekvoterne og andre sektorspecifikke foranstaltninger.

Nye medlemsstater: Bulgarien, Den Tjekkiske Republik , Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.

SAPS: En forenklet overgangsindkomststøtteordning for landbrugerne i de nye medlemsstater.

SAPS-medlemsstater:  De nye medlemsstater, der har valgt at indføre SAPS i stedet for de ordninger, der 
anvendes i EU-15: Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumæ-
nien og Slovakiet.

2003-reformen: Reformen af den fælles landbrugspolitik (»midtvejsrevisionen«), som sigtede mod at reducere 
prisstøtten og kompensere for denne reduktion med direkte indkomststøtte, hvorved den videreførte den pro-
ces, der var begyndt i 1992 (MacSharryreformen), og som var blevet bekræftet i 1999 (Agenda 2000-reformen). 
2003-reformen indførte afkobling af støtten og krydsoverensstemmelse og øgede samtidig støtten til udvikling 
af landdistrikterne.
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RESUMÉ

IV.
I sin beretning om SPS1 bemærkede Retten, at defini-
tionen af »landbrugere« ikke var præcis nok, og at der 
blev udbetalt støtte til personer, der ikke — eller kun 
marginalt — udøvede en landbrugsaktivitet. Denne 
revision gør det muligt at drage samme konklusioner 
med hensyn til SAPS. Dertil kommer, at SAPS-støtten 
også i nogle af de berørte medlemsstater lovligt blev 
udbetalt (og fungerede som indkomststøtte) til offent-
lige enheder, der forvaltede statsjord, og som ikke på 
anden måde udøvede en landbrugsaktivitet.

V.
Medlemsstaterne identificerede ikke de støtteberet-
tigede områder præcist, og der blev afholdt betalinger 
i relation til uudnyttede parceller eller jord, der blev 
brugt til andre aktiviteter end landbrug. Denne situa-
tion har en effekt på det beløb, der udbetales til hver 
enkelt landbruger, og svækker forbindelsen mellem 
betalingen og det støtteberettigede areal.

VI.
SAPS-betalingerne har bidraget væsentligt til at øge 
landbrugernes indkomst i de berørte medlemsstater, 
og for mange landbrugere er de på nuværende tids-
punkt den vigtigste kilde til nettoindkomst. Men for 
så vidt angår fordelingen, er støtten under SAPS for-
trinsvis baseret på arealet af de landbrugsparceller, 
som landbrugerne har rådighed over, og der tages 
hverken hensyn til de særlige regionale karakteristikker 
ved landbrugsaktiviteten eller til landbrugernes bidrag 
til produktionen af offentlige goder. Dertil kommer, at 
landbrugssektoren i mange af de nye medlemsstater 
har en dobbeltstruktur (spændende fra store landbrug 
på den ene side til et stort antal små familiebrug på 
den anden), hvilket, sammen med at ordningen er are-
albaseret, medfører, at betalingerne i høj grad koncen-
treres på et lille antal store støttemodtagere, mens de 
fleste landbrugere modtager meget små beløb i støtte.

1 Særberetning nr. 5/2011: Enkeltbetalingsordningen (SPS): emner, der 
bør tages op til behandling, for at den økonomiske forvaltning kan blive 
mere forsvarlig (http.//eca.europa.eu).

I.
Den generelle arealbetalingsordning (SAPS) er en for-
enklet indkomststøtteordning for landbrugerne i de 
nye medlemsstater. Den blev indført i Bulgarien, Den 
Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, 
Ungarn, Polen, Rumænien og Slovakiet. Ordningen 
gjorde de nationale myndigheder i stand til at yde 
direkte støtte til landbrugerne, indtil de pågældende 
medlemsstater går over til den støtteordning, som 
efter planen skal indføres i hele EU fra 1. januar 2014. 
SAPS-betalingerne beløb sig til ca. 5 milliarder euro 
i regnskabsåret 2011.

II.
Under SAPS har landbrugerne ingen pligt til at produ-
cere eller anvende produktionsfaktorer. De skal dog 
bevare deres jord i god landbrugs- og miljømæssig 
stand (GLM) og overholde grundlæggende normer 
inden for miljø, fødevaresikkerhed, dyresundhed og 
-velfærd. 

III.
Rettens revision vedrørende gennemførelsen af SAPS 
var koncentreret om følgende: 

 — Implementeringen af de vigtigste elementer i ord-
ningen, herunder definition af støttemodtagere og 
af begrebet støtteberettiget areal

 — Ordningens  b idrag  t i l  opfy lde l sen  a f  må let 
om at støtte landbrugernes indkomst i  de nye 
medlemsstater

 — Forberedelsen af overgangen til  en ny ordning 
med direkte betal inger,  som er fælles for al le 
EU-medlemsstater.
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VII.
Der er ingen mulighed for at differentiere SAPS-beta-
lingerne i en medlemsstat for at tage hensyn til regi-
onernes landbrugspotentiale eller til miljømæssige 
kriterier. Siden 2010 har medlemsstaterne dog kunnet 
bruge en del af det nationale rammebeløb til SAPS til 
specifik støtte til landbrugere i økonomisk sårbare eller 
miljømæssigt følsomme områder eller til økonomisk 
sårbare former for landbrug. Det er imidlertid for tid-
ligt at vurdere, hvordan denne mulighed indvirker på 
fordelingen af SAPS-støtten.

VIII.
Størrelsen af de direkte betalinger i medlemsstaterne 
blev fastsat med henblik på at fremme den nødven-
dige omstrukturering af landbrugssektoren og for at 
undgå, at der opstod væsentlige indkomstforskelle og 
sociale forvridninger i de berørte landdistrikter. Men 
vedvarende strukturelle svagheder i landbrugsøkono-
mien i SAPS-medlemsstaterne kan på lang sigt indvirke 
på de direkte betalingers effektivitet og produktivitet. 
Kommissionen har ikke til dato analyseret SAPS-støt-
tens effekt på omstruktureringen af landbrugssektoren.

IX.
SAPS-støtten til landbrugsindkomsten bliver mindre 
effektiv, når støtten »kapitaliseres« i jordpriser eller -for-
pagtningsafgifter. Kommissionen har endnu ikke ana-
lyseret denne effekt i de besøgte medlemsstater, men 
meget tyder på, at SAPS-betalinger er forbundet med en 
stigning i prisen på jord og i jordforpagtningsafgiften.

X.
De fleste af de medlemsstater, der anvender SAPS, har 
ikke forberedt sig på indførelsen af en ordning, der 
bygger på rettigheder, og som kommer til at efter-
følge SAPS. Erfaringerne fra indførelsen af SPS i EU-15 
medlemsstaterne i 2005 har vist, at implementeringen 
af en sådan ordning medførte væsentlige forsinkelser 
i betalingerne til landbrugerne.

XI.
Retten anbefaler følgende:

 — Støtten til landbrugernes indkomst bør rettes mod 
den aktive landbruger, der udøver konkrete og re-
gulære landbrugsaktiviteter. Navnlig bør offentlige 
enheder, der forvalter statsjord, og som ikke på 
anden vis er beskæftiget med landbrug, udelukkes 
fra at modtage SAPS-støtte.

 — Arealers støtteberettigelse bør defineres klart og 
begrænses til parceller, hvor GLM-standarderne 
kræver, at der udøves konkrete og regulære land-
brugsaktiviteter. Hvis der indføres en rettigheds-
baseret ordning, bør der kun tildeles betalingsret-
tigheder for sådanne parceller. 

 — Der bør tilstræbes en mere ligevægtig fordeling 
af  støtten blandt landbrugerne,  enten ved at 
der lægges loft over høje enkeltbetalinger, eller 
ved at de særlige forhold, der gør sig gældende 
for bedrifterne i  de forskell ige regioner,  tages 
i betragtning.

 — Kommissionen bør analysere, i hvilket omfang de 
direkte betalingers effektivitet og produktivitet på-
virkes negativt af strukturelle svagheder og jord-
priser. På grundlag af en sådan analyse bør Kom-
missionen overveje supplerende foranstaltninger, 
der tager sigte på at omstrukturere landbruget og 
gøre det mere konkurrencedygtigt. 

 — Kommissionen bør støtte medlemsstaterne aktivt 
og sørge for tættere overvågning af deres forbe-
redelser på indførelsen af en fremtidig ordning, 
der bygger på rettigheder. Den bør navnlig bistå 
medlemsstaterne med at definere de centrale krav 
til de nationale myndigheder og landbrugerne.
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INDLEDNING

BAGGRUND

1. Da Den Tjekkiske Republik , Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, 
Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet tiltrådte Den Europæiske Union 
(EU) den 1. maj 2004, bestod kernen i den fælles landbrugspolitik af 
koblede direkte betalinger til landbrugerne baseret på landbrugsarealer 
og antallet af dyr (kvæg, får og geder). I 2002 havde Rådet vedtaget, at 
landbrugerne i de nye medlemsstater skulle have adgang til sådanne 
direkte betalinger. I overensstemmelse med de principper, der på det 
tidspunkt var gældende i EU-medlemsstaterne (EU-15), fastsatte Rådet et 
budgetloft for hver ny medlemsstat. Loftet svarer til det maksimale beløb 
finansieret af EU-budgettet, der hvert år kan bruges til direkte betalinger. 
Rådet vedtog også, at de direkte betalinger skulle forøges gradvist frem 
til 2013, således at de kunne sammenlignes med den støtte, der blev 
ydet i EU-15.

2. I de fleste af de nye medlemsstater var landbrugssektorens struktur imid-
lertid væsentlig forskellig fra den, som var fremherskende i EU-15 med-
lemsstaterne. Den var kendetegnet ved en dobbeltstruktur med store 
landbrug på den ene side og et stort antal små familiebrug på den 
anden. Generelt var produktiviteten i sektoren lav. De fleste nationale 
myndigheder havde endvidere ingen erfaring med at forvalte et system 
med direkte betalinger til landbrugerne.

3. Tiltrædelsesakten, der blev undertegnet med de medlemsstater, der til-
trådte EU i 2004, gav derfor disse mulighed for i en overgangsperiode 
at anvende en forenklet indkomststøtteordning: »den generelle arealbe-
talingsordning« (SAPS) som et alternativ til koblede direkte betalinger. 
Ifølge tiltrædelsesakten fastsætter Kommissionen for hver ny medlems-
stat en årlig finansieringsramme for SAPS-udgifter inden for det nationale 
budgetloft, der er fastsat af Rådet. Bulgarien og Rumænien fik samme 
mulighed, da de tiltrådte EU i 2007.
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2 Det betyder, at betalingerne 
til landbrugerne er betingede 
af, at de overholder en 
række basisnormer for 
miljø, fødevaresikkerhed, 
dyresundhed og dyrevelfærd 
på deres bedrifter, også kendt 
som de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav (SMR), og at 
de bevarer deres jord i god 
landbrugs- og miljømæssig 
stand (GLM).

3 Rådets afgørelse 
2004/281/EF af 
22. marts 2004 om tilpasning 
af akten vedrørende 
vilkårene for Den Tjekkiske 
Republiks, Republikken 
Estlands, Republikken 
Cyperns, Republikken 
Letlands, Republikken 
Litauens, Republikken 
Ungarns, Republikken 
Maltas, Republikken Polens, 
Republikken Sloveniens og 
Den Slovakiske Republiks 
tiltrædelse og tilpasningerne 
af de traktater, der danner 
grundlag for Den Europæiske 
Union, som følge af reformen 
af den fælles landbrugspolitik 
(EUT L 93 af 30.3.2004, s. 1).

4 COM(2011) 625 final/2 af 
19. oktober 2011: Forslag til 
forordning om fastsættelse 
af regler for direkte 
betalinger til landbrugere 
under støtteordninger 
inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik.

4. Parallelt med EU’s udvidelsesproces vedtog Rådet 2003-reformen af den 
fælles landbrugspolitik. Med denne reform:

a) Indførtes der en enkeltbetalingsordning (SPS), der erstattede de 
fleste direkte betalinger, hvorved støtten blev »afkoblet« enhver 
forpligtelse til at producere

b) blev udbetalingen af det fulde beløb i direkte betalinger gjort betin-
get af, at landbrugerne overholdt »krydsoverensstemmelseskrav«2 

c) indførtes der en tvungen mekanisme til reduktion af alle direkte 
betalinger, der oversteg 5 000 euro pr. kalenderår og pr. bedrift, 
med en fast procent (»graduering«). 

5. Rådet vedtog i 2004, at principperne i 2003-reformen skulle finde anven-
delse i de nye medlemsstater med undtagelse af »gradueringselementet« 
(i det mindste indtil niveauet for de direkte betalinger i de nye medlems-
stater svarede til niveauet for disse betalinger i EU-15). Muligheden for 
at anvende SAPS blev dog bevaret3.

6. Kun Malta og Slovenien valgte i 2004 at gennemføre de bestemmelser 
om direkte betalinger, der var gældende på det tidspunkt, og senere, 
i 2007, SPS, som havde været gældende i EU-15 siden 2005. Den Tjekkiske 
Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovakiet og, 
i 2007, Bulgarien og Rumænien besluttede at anvende SAPS.

7. SAPS var således fra begyndelsen tænkt som en overgang til den ord-
ning med direkte betalinger, der var gældende i EU som helhed (SPS fra 
2005). Oprindeligt skulle overgangsperioden slutte senest i 2009. Men 
inden for rammerne af »sundhedstjekket« af den fælles landbrugspoli-
tik i 2008 forlængede Rådet denne periode frem til udgangen af 2013. 
Ordningen med direkte betalinger, der på nuværende tidspunkt drøftes 
i Europa-Parlamentet og Rådet, og som vil blive vedtaget som en del 
af den nye landbrugspolitik, der skal gennemføres fra 2014, vil erstatte 
SAPS fra denne dato4.
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CENTRALE ELEMENTER I SAPS

8. SAPS er en forenklet indkomststøtteordning for landbrugere og bygger 
på det støtteberettigede areal, som er til deres rådighed5. I hver med-
lemsstat består støtten af et årligt beløb pr. hektar støtteberettiget jord. 
Landbrugerne afleverer en årlig angivelse til den kompetente nationale 
myndighed, der omfatter alle landbrugsparceller. Landbrugerne har in-
gen pligt til at producere eller anvende produktionsfaktorerne, men de 
skal holde parcellerne i god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM)6.

9. I hver medlemsstat beregnes den årlige betaling pr. hektar, ved at den 
årlige finansieringsramme divideres med landbrugsarealet i den pågæl-
dende nye medlemsstat. Hvis disse betalinger i et givet år overstiger 
den årlige finansieringsramme, nedsættes det nationale beløb pr. hektar 
tilsvarende ved anvendelse af en nedsættelseskoefficient. Det sikrer, at 
betalingerne ikke overstiger de nationale rammebeløb, der blev vedtaget 
i tiltrædelsesakterne.

10.  For de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004, er landbrugsarealet define-
ret som den del af det »udnyttede landbrugsareal« (ULA), der var holdt 
i »god landbrugsmæssig stand« pr. 30. juni 20037. Denne skæringsdato 
medførte, at jord, der ikke var udnyttet på denne dato, blev udelukket fra 
støtte under SAPS, selv når landbrugerne i efterfølgende år begyndte at 
dyrke jorden igen. For Bulgarien og Rumænien var der dog ikke fastsat 
en skæringsdato, og landbrugerne kan derfor modtage SAPS-betalinger 
for jord, hvor dyrkning tidligere var opgivet, men som de igen begynder 
at dyrke, efter disse medlemsstaters tiltrædelse af EU. 

11.  Det »udnyttede landbrugsareal« er et statistisk begreb, som Eurostat8 an-
vender. Det omfatter det samlede areal, der er udlagt som agerjord, per-
manente græsarealer, arealer med permanente afgrøder og køkkenhaver.

12.  I bilag I sammenlignes den generelle arealbetalingsordning (SAPS) og 
enkeltbetalingsordningen (SPS).

5 Artikel 1, litra c), og 
artikel 124, stk. 2, i Rådets 
forordning (EF) nr. 73/2009 
af 19. januar 2009 om 
fælles regler for den 
fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte 
støtte til landbrugere 
og om fastlæggelse af 
visse støtteordninger for 
landbrugere, om ændring af 
forordning (EF) nr. 1290/2005, 
(EF) nr. 247/2006, 
(EF) nr. 378/2007 og om 
ophævelse af forordning 
(EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 
af 31.1.2009, s. 16).

6 Artikel 124, stk. 4, i Rådets 
forordning (EF) nr. 73/2009.

7 Artikel 124, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 73/2009.

8 Dette begreb er 
defineret i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1200/2009 
af 30. november 2009 
om undersøgelser af 
landbrugsbedrifternes struktur 
(EUT L 329 af 15.12.2009, s. 1). 
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MULIGHED FOR AT YDE SUPPLERENDE NATIONALE 
DIREKTE BETALINGER

13.  Nogle medlemsstater havde, allerede inden de tiltrådte EU, ydet direkte 
betalinger til deres landbrugere, hvilket ville have været uforeneligt med 
principperne for EU’s fælles marked. For at undgå et muligt fald i den 
støtte, som landbrugerne modtager, når deres land har tiltrådt EU, kan 
de berørte medlemsstater som supplement til SAPS-støtten yde sup-
plerende direkte betalinger fra det nationale budget for at opveje den 
gradvise indfasning af EU’s direkte betalinger9. De skal godkendes af 
Kommissionen, og den samlede direkte støtte, som landbrugerne kan 
få tildelt, må ikke overskride det niveau for direkte støtte, som de ville 
være berettiget til at modtage i EU-15. De supplerende nationale direkte 
betalinger udfases gradvist, indtil de falder sammen med den årlige 
stigning i SAPS-betalingerne.

9 Artikel 132 i forordning (EF) 
nr. 73/2009.
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14.  Siden regnskabsåret 2005 har Retten undersøgt anvendelsen af SAPS 
inden for rammerne af sin årlige revisionserklæring (DAS). Disse revi-
sioner vedrørte imidlertid kun betalingernes lovlighed og formelle rig-
tighed og overvågnings- og kontrolsystemernes funktion. Retten har 
offentliggjort resultaterne af disse revisioner i sine årsberetninger for 
de pågældende år.

15.  SAPS er den næststørste ordning, der finansieres af Den Europæiske 
Garantifond for Landbruget (EGFL), og den vigtigste kilde til landbruger-
nes indkomst i de nye medlemsstater. De årlige udgifter er i årenes løb 
steget fra 1,4 milliarder euro i regnskabsåret 2005 til ca. 5 milliarder euro 
i 2011. Det er planen, at støtten i regnskabsåret 2014 skal nå op på ca. 
7,5 milliarder euro.

16.  Revisionen blev gennemført i 2011 og omfattede besøg i Europa-Kom-
missionen og i fem medlemsstater, der havde indført SAPS, enten i 2004 
(Ungarn, Polen og Slovakiet) eller i 2007 (Bulgarien og Rumænien), samt 
dokumentanalyse og gennemgang af undersøgelser og evaluerin-
ger. I 2011 udbetalte de besøgte medlemsstater ca. 4 milliarder euro 
i SAPS-støtte, hvilket udgør ca. 80 % af de samlede udgifter, der blev 
afholdt under ordningen i det regnskabsår10.

17.  Denne beretning sætter fokus på følgende: 

 — Implementeringen af de vigtigste elementer i ordningen, herunder 
definitionen af støttemodtagere og af begrebet støtteberettiget 
areal

 — Ordningens bidrag til opfyldelsen af målet om at støtte landbru-
gernes indkomst i de nye medlemsstater

 — Forberedelsen af overgangen til en ny ordning med direkte beta-
linger, som er fælles for alle EU’s medlemsstater.

10 Jf. bilag II.

REVISIONENS OMFANG, MÅL OG METODE
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DER VAR AFHOLDT BETALINGER TIL 
MODTAGERE, DER KUN UDØVEDE MARGINAL 
LANDBRUGSAKTIVITET

18.  Som anført i det foregående er hensigten med SAPS-betalingerne at 
støtte landbrugernes indkomst11.  Ordningen er udformet, så den er 
i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitiks overordnede mål 
om »at forøge landbrugets produktivitet« og »herigennem at sikre land-
brugsbefolkningen en rimelig levestandard, især ved en forhøjelse af de 
individuelle indkomster for de i landbruget beskæftigede personer«12.

DEFINITION AF »LANDBRUGER« OG »LANDBRUGSAKTIVITET«

19.  I forordningen13 er en landbruger defineret som en person eller en gruppe 
af personer, som udøver en »landbrugsaktivitet«. En landbrugsaktivitet 
defineres som »produktion, avl eller dyrkning af landbrugsprodukter, her-
under høst, malkning, opdræt af husdyr og hold af husdyr til landbrugs-
formål, eller bevarelse af jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand«.

20.  Retten har allerede tidligere bemærket, at definitionen af »landbrugere« 
som personer eller enheder, der har støtteberettiget jord til deres rådig-
hed, og som udøver en »landbrugsaktivitet«, ikke var præcis nok14. Retten 
konstaterede, at Ungarn og Rumænien havde præciseret disse termer i de-
res nationale lovgivning. Ungarn besluttede, at der kun skulle udbetales 
SAPS-støtte til brugerne af jorden. I Rumænien udelukker de nationale 
regler udtrykkeligt personer, der blot giver andre lov til at udnytte jorden, 
eller som bortforpagter den, fra at modtage betalinger under SAPS. Det 
kontrolleres dog sjældent i praksis, og i begge medlemsstater konstaterede 
Retten, at der var betalt SAPS-støtte til jordejere, der ikke selv udøvede no-
gen landbrugsaktivitet på den pågældende jord, mens de landbrugere, der 
reelt udnyttede jorden, ikke havde mulighed for at modtage SAPS-støtte.

11 Artikel 1, litra c), 
i forordning (EF) nr. 73/2009.

12 Artikel 39 i traktaten 
om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

»1. Den fælles landbrugspolitik 
har til formål: 
a) at forøge landbrugets 
produktivitet ved fremme 
af den tekniske udvikling, 
ved rationalisering af 
landbrugsproduktionen 
og ved den bedst 
mulige anvendelse af 
produktionsfaktorerne, især 
arbejdskraften 
b) herigennem at sikre 
landbrugsbefolkningen en 
rimelig levestandard, især ved 
en forhøjelse af de individuelle 
indkomster for de i landbruget 
beskæftigede personer 
c) at stabilisere markederne 
d) at sikre forsyningerne 
e) at sikre forbrugerne 
rimelige priser på 
landbrugsvarer. 

2. Ved udarbejdelsen af den 
fælles landbrugspolitik og de 
særlige foranstaltninger, som 
den kan medføre, tages der 
hensyn til: 
a) landbrugserhvervets 
særlige karakter, der følger af 
landbrugets sociale struktur 
og af de strukturelle og 
naturbetingede forskelle 
mellem de forskellige 
landbrugsområder 
b) nødvendigheden af, 
at ønskelige tilpasninger 
gennemføres gradvis 
c) den kendsgerning, at 
landbruget i medlemsstaterne 
udgør en sektor, som er 
snævert forbundet med 
økonomien som helhed.«

13 Artikel 2 i forordning (EF) 
nr. 73/2009.

14 Særberetning nr. 5/2011.

BEMÆRKNINGER
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21.  Som det også var tilfældet i forbindelse med enkeltbetalingsordningen 
(SPS), fandt Retten modtagere af SAPS-støtte, der kun udøvede en mar-
ginal landbrugsaktivitet. Det drejede sig f.eks. om ejendomsselskaber, 
lufthavne (Polen og Rumænien), skovbrugsvirksomheder, jagtforeninger, 
fiskeklubber og skiklubber (Ungarn, Polen og Slovakiet). Kommissionen 
og de besøgte medlemsstater havde hverken detaljerede oplysninger om 
det præcise antal tilfælde af denne art eller om deres finansielle effekt. 
Som eksempel på den slags tilfælde konstaterede Retten, at 1 345 jagt-
foreninger i Polen i ansøgningsåret 2010 lovligt havde modtaget 2,54 mil-
lioner euro i SAPS-støtte i relation til 19 000 ha landbrugsjord. I Ungarn 
havde 337 jagtforeninger på samme måde modtaget over 1 million euro 
i SAPS-støtte i relation til 7 000 ha landbrugsjord.

22.  I de besøgte medlemsstater identificerede Retten også en specifik grup-
pe af SAPS-modtagere bestående af offentlige enheder, der forvaltede 
jord ejet af staten i henhold til den relevante lovgivning. Disse enheder 
udfører ingen eller kun marginal landbrugsaktivitet. I den slags tilfælde 
finansierer SAPS-betalingerne fortrinsvis en offentlig funktion, som disse 
enheder skal varetage, og støtter ikke landbrugernes indkomst.

23.  Sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik i 2008 gjorde det muligt 
for medlemsstaterne at definere kriterier, der udelukkede støttemodta-
gere som de ovennævnte fra at modtage SAPS-betalinger, Men ingen 
af de medlemsstater, der blev besøgt under revisionen, har indtil videre 
benyttet sig af denne mulighed, og følgelig er de forhold, som er be-
skrevet i det foregående, stadig almindeligt udbredt.

JORD ANVENDT TIL IKKE‑LANDBRUGSMÆSSIGE AKTIVITETER

24.  Ifølge de bestemmelser, der gælder for SPS, er det ikke tilladt at afholde 
betalinger i relation til jord, der ikke fortrinsvis anvendes til landbrug15. 
Der findes ingen sådanne regler for SAPS. I Ungarn udbetalte myndig-
hederne SAPS-støtte vedrørende permanente græsarealer for statsejet 
jord beregnet til militærtræning, men de nationale myndigheder kunne 
ikke oplyse, om arealerne udelukkende blev brugt til træning, eller om 
de også, i hvert fald delvist, blev brugt til landbrugsformål (græsning af 
får). Retten vurderede, at der i 2010 var blevet betalt 4,25 millioner euro 
til 25 000 ha militære områder16.

15 Artikel 34 i forordning (EF) 
nr. 73/2009.

16 Det nationale 
betalingsorgan kendte ikke 
til det samlede omfang af 
disse militære områder, 
som der var blevet udbetalt 
SAPS-støtte for.
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TEKSTBOKS  1

STATSLIGE ENHEDER, DER MODTAGER SAPS‑STØTTE BLOT FOR AT VARETAGE 
OFFENTLIGE FUNKTIONER I MEDFØR AF NATIONAL LOVGIVNING

I Polen, Rumænien, Slovakiet og Ungarn er store landbrugsarealer statsejede. I Polen er landbrugsejendomsa-
genturet, der forvalter ca. to millioner hektar tilhørende finansministeriet, for eksempel den største forvalter af 
landbrugsjord. Forvaltningsmyndighederne dyrker ikke jorden selv, men bortforpagter den til landbrugere, der 
normalt er berettiget til at anmode om SAPS-støtte for de parceller, som de dyrker. Disse medlemsstater havde 
ingen ensartet politik over for sådanne enheder: i Slovakiet og Rumænien modtager de ikke SAPS-støtte, mens 
landbrugsejendomsagenturets amtskontorer i Polen modtager ca. 1 million euro i SAPS-støtte om året for jord, 
som de ikke har fundet en forpagter til. Amtskontorerne havde overdraget plejen af jorden til tjenesteydere for 
at bevare dens landbrugsværdi til en pris pr. hektar, der var meget lavere end den årlige SAPS-støtte. Denne 
opgave skal myndighederne imidlertid under alle omstændigheder varetage, fordi de i henhold til national 
lovgivning er forpligtet til at bevare værdien af den offentlige ejendom.

I Ungarn er staten den største enkeltmodtager af SAPS-støtte17. Støtten udbetales f.eks. i forbindelse med 
nationalparker, som finansieres over det centrale statsbudget, med det primære mål at vedligeholde natur-
reservaterne. Andre eksempler, hvor brugerne af jorden er institutioner, hvis hovedmål ikke er landbrug, er 
vandforsyningsselskaber og kommuner. De nationale myndigheder har intet overblik over, hvor store beløb der 
går til sådanne enheder. Retten vurderer imidlertid, at der vil kunne være tale om 300 000 ha, som de nationale 
myndigheder i 2010 betalte ca. 50 millioner euro i SAPS-støtte for. 

I Rumænien, hvor ca. 1,6 millioner ha landbrugsjord, heraf ca. 1,5 millioner ha græsarealer, er kommunalt ejet, 
konstaterede Retten, at over 1 000 kommuner og lokale myndigheder i 2010 havde modtaget 23,5 millioner euro 
i SAPS-støtte i relation til ca. 340 000 ha offentlig jord. Der er tale om jord, som de lokale landbrugere for det 
meste bruger i fællesskab, f.eks. til græsning af kvæg eller til at høste græs, og hvor de offentlige ejere som re-
gel ikke selv udøver nogen landbrugsaktivitet. De rumænske myndigheder har for nylig truffet foranstaltninger 
til i højere grad at lade betalingerne komme landbrugerne til gode. Disse foranstaltninger er dog kun delvis 
effektive, og mange af de landbrugere, der bruger jorden, er stadig udelukket fra at modtage SAPS-betalinger. 

Retten konstaterede lignende tilfælde i  Bulgarien, hvor kommunerne havde oprettet juridiske personer, der 
modtog SAPS-støtte for offentlig jord, som lokale landbrugere anvendte til græsning for deres dyr. Disse juri-
diske personers eneste aktiviteter var at give kvæget vand eller lejlighedsvis at ansætte arbejdere til at rydde 
arealet for buske.

På grund af den planlagte stigning i SAPS-betalingerne pr. hektar vil det årlige beløb, der betales til disse juridiske 
personer, stige frem til 2013 eller, i Bulgarien og Rumænien, frem til 2016. I alle de førnævnte tilfælde forøger 
støtten ikke en landbrugers indkomst, men bidrager til at finansiere en offentlig administration.

17 For ansøgningsåret 2010 modtog offentlige enheder ca. 13,8 millioner euro i direkte støtte for næsten 82 000 ha jord, hvoraf over 
27 000 ha var anmeldt af de 10 nationalparker og udløste 4,3 millioner euro i SAPS-støtte til statskassen.
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IDENTIFICERINGEN AF DE SAMLEDE AREALER, DER 
ER BERETTIGEDE TIL STØTTE UNDER SAPS, VAR 
IKKE PÅLIDELIG, OG DE BESØGTE MEDLEMSSTATER 
DEFINEREDE PARCELLERNES STØTTEBERETTIGELSE 
FORSKELLIGT

DE FLESTE BERØRTE MEDLEMSSTATER KAN IKKE FASTSLÅ PRÆCIST, 
HVILKET LANDBRUGSAREAL DER ER STØTTEBERETTIGET I HENHOLD 
TIL SAPS

25.  Rådet fastsatte de nationale budgetlofter for de direkte betalinger, men 
det var op til Kommissionen og de pågældende medlemsstater at fastslå 
præcist, hvilke områder der reelt var berettigede til SAPS-støtte18.

26.  Som anført ovenfor er det fastsat i tiltrædelsesakterne og de efterfølgen-
de rådsforordninger, at det støtteberettigede landbrugsareal skal være 
den del af »det udnyttede landbrugsareal« (ULA), der var holdt i »god 
landbrugsmæssig stand« pr. 30. juni 2003, uanset om det var opdyrket 
på denne dato.

27.  I Bulgarien og Rumænien finder denne historiske reference imidlertid 
ikke anvendelse, og derfor er det støtteberettigede landbrugsareal her 
den del af ULA, der er i god landbrugsmæssig stand i det pågældende 
ansøgningsår. 

28.  ULA-kriteriet udelukker ikke kun ikke-landbrugsmæssige arealer, f.eks. 
skovarealer og prydhaver, fra at modtage støtte under SAPS, men også 
arealer, der ikke længere opdyrkes af økonomiske, sociale eller andre 
årsager (herunder også, når sådanne arealer vil kunne udnyttes igen 
med de midler, en bedrift normalt råder over). Retten bemærker, at de 
regler, der hidtil er fastsat, er inkonsekvente, da landbrugere, der igen 
vil udnytte parceller i de SAPS-medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004, 
er udelukket fra at modtage SAPS-støtte for sådanne parceller, mens 
landbrugere i Bulgarien og Rumænien modtog SAPS-støtte for at dyrke 
jord, hvor dyrkning tidligere havde været opgivet.

18 De landbrugsarealer, 
som der kan anmodes om 
SAPS-støtte for, er fastsat 
i Bilag VIII til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1121/2009 
af 29. oktober 2009 om 
gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) 
nr. 73/2009 for så vidt angår 
støtteordningerne for 
landbrugere i forordningens 
afsnit IV og V (EUT L 316 
af 2.12.2009, s. 27). For 
ansøgningsårene før 
2010 var arealerne fastsat 
i Bilag XXI i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1973/2004 
af 29. oktober 2004 om 
gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) 
nr. 1782/2003 for så vidt 
angår støtteordningerne 
ihenhold til afsnit IV og IVa 
i nævnte forordning og 
anvendelse af udtagne arealer 
til produktion af råvarer 
(EUT L 345 af 20.11.2004, s. 1).
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29.  »God landbrugsmæssig stand« er ikke defineret nærmere i EU-lovgivnin-
gen. Da revisionen fandt sted, var det kun Bulgarien, der havde vedtaget 
eksplicitte normer, som definerede dette begreb.

30.  I henhold til bestemmelserne i tiltrædelsesakterne skulle de nationale 
myndigheder identificere det støtteberettigede landbrugsareal fysisk, 
men de fleste af de besøgte medlemsstater havde problemer med at 
identificere dette areal på en pålidelig måde. I  mangel af en defini-
tion af »god landbrugsmæssig stand«, og fordi markidentifikationssy-
stemerne (LPIS) enten ikke var disponible eller ikke var tilstrækkeligt 
udviklede, anvendte medlemsstaterne forskellige metoder til at fastslå 
deres landbrugsareal.

31.  I Polen var det støtteberettigede landbrugsareal, som Kommissionen 
havde godkendt, fastsat på grundlag af de generelle oplysninger om 
anvendelsen af jorden i undersøgelsen af landbrugsbedrifterne fra 2002 
suppleret med oplysninger om »brakjord«, som man forventede ville 
blive taget i brug som landbrugsjord, når landbrugerne fandt ud af, at 
de ville modtage SAPS-betalinger. De områder, der var med i markiden-
tifikationssystemet, var til gengæld fastlagt på grundlag af oplysninger 
fra matrikelbogen, der omfattede meget større områder, for hvilke der 
dog ikke var oplysninger om jordens tilstand i 200319.

32.  I Ungarn var det støtteberettigede landbrugsareal, som Kommissionen 
havde godkendt, fastlagt på grundlag af oplysninger om anvendelsen 
af jorden fra før tiltrædelsen og fra undersøgelsen af landbrugsbedrif-
terne fra 2002, hvor et skønnet areal, der blev betragtet som uegnet til 
landbrug, ikke var medtaget. Markidentifikationssystemet er til gengæld 
udelukkende baseret på fortolkningen af luftfotos.

33.  Ovennævnte eksempler viser også, at LPIS, der registrerer de arealer, 
der er berettigede til støtte under SAPS, og som de nye medlemsstater 
bruger til forvaltning af støtteansøgninger20, omfatter landbrugsarealer, 
der undertiden er væsentlig større end de landbrugsarealer, der blev 
fastlagt og godkendt af Kommissionen ved tiltrædelsen. Som det fremgår 
af tabellen, var dette stadig tilfældet i 2010.

19 Jf. tabellen.

20 Artikel 6 i Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1122/2009 
af 30. november 2009 om 
gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) 
nr. 73/2009 for så vidt angår 
krydsoverensstemmelse, 
graduering og det integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystem 
inden for rammerne af 
de ordninger for direkte 
støtte til landbrugerne, 
som er omhandlet 
i nævnte forordning, og om 
gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) 
nr. 1234/2007 for så vidt angår 
krydsoverensstemmelse 
inden for rammerne af 
støtteordningen for vin 
(EUT L 316 af 2.12.2009, s. 65).
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34.  Kommissionen har ikke anmodet medlemsstaterne om at analysere så-
danne afvigelser. Retten kan derfor ikke bekræfte, om de arealer, der er 
registreret som berettigede til SAPS-betalinger, reelt var fastsat i overens-
stemmelse med bestemmelserne i tiltrædelsesakten og senere vedtagne 
EU-retsakter21. 

35.  Denne usikkerhed med hensyn til det areal, der er støtteberettiget under 
SAPS, har to konsekvenser:

a) Da det finansielle rammebeløb, der tildeles hver medlemsstat, er 
fastsat for hele finansieringsperioden, blev det gennemsnitlige be-
løb pr. hektar nedsat forholdsmæssigt, hvis de samlede arealer, som 
landbrugerne havde anmeldt, overskred det landbrugsareal, som 
Kommissionen havde godkendt.

b) Det gennemsnitlige støttebeløb pr. hektar under SAPS blev forhøjet, 
når det landbrugsareal, som Kommissionen havde godkendt, var 
mindre end de faktiske landbrugsarealer defineret i LPIS.

21 Artikel 124, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 73/2009.

TABEL

SAMMENLIGNING MELLEM DET UDNYTTEDE LANDBRUGSAREAL, DET LANDBRUGSAREAL, 
SOM KOMMISSIONEN HAR GODKENDT, OG DE AREALER, DER ER BERETTIGET TIL STØTTE 
UNDER SAPS, I ANSØGNINGSÅRET 2010

(i hektar)

Bulgarien Ungarn Polen Rumænien Slovakiet

Udnyt tet landbrugsareal (ULA) 2010 ifølge 
de statistiske kontorer 3 620 000 5 343 000 15 534 000 13 298 000 1 921 000

Landbrugsareal godkendt af Kommissionen 
(Bilag VIII t il  forordning (EF) 
nr. 1121/2009)

3 492 000 4 829 000 14 137 000 8 716 000 1 865 000

Samlet areal registreret som beret tiget til 
SAPS-støt te 3 707 125 5 681 781 18 245 374 13 015 446 2 083 248

Kilde: Den Europæiske Revisionsret på grundlag af data fra de nationale statistiske kontorer og fra betalingsorganerne (2011).
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22 Artikel 124, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 73/2009.

23 Kommissionens forordning 
(EF) nr. 993/2007 (EUT L 222 
af 28.8.2007, s. 10) og 
nr. 316/2009 (EUT L 100 
af 18.4.2009, s. 3) om 
ændring af forordning 
(EF) nr. 1973/2004 samt 
Kommissionens forordning 
(EU) nr. 387/2010 (EUT L 114 
af 7.5.2010, s. 1) om 
ændring af forordning 
(EF) nr. 1121/2009 om 
gennemførelsesbestemmelser 
til Rådets forordning (EF) 
nr. 73/2009.

REVISIONERNE AF DE STØTTEBERETTIGEDE LANDBRUGSAREALER 
BYGGEDE IKKE ALTID PÅ KRITERIER, DER KUNNE VERIFICERES

36.  Kommissionen kan godkende revisioner af det støtteberettigede land-
brugsareal i en medlemsstat, hvis det viser sig, at det areal, der oprinde-
ligt blev fastsat, ikke er korrekt. Sådanne tilpasninger kan kun foretages 
under forudsætning af, at den pågældende medlemsstat har fastsat ob-
jektive og ikke-diskriminerende kriterier22.

37.  Siden 2004 har Kommissionen godkendt anmodninger om revision 
af landbrugsarealerne fra Bulgarien, Litauen, Ungarn, Polen og Slova-
kiet. I Bulgarien, Polen og Slovakiet medførte revisionen en formind-
skelse af landbrugsarealet og dermed en højere støttesats pr. hektar 
under SAPS. Det gjorde disse medlemsstater i stand til at bruge hele 
deres årlige finansieringsramme. Ungarn anmodede om en forøgelse 
af landbrugsarealet, fordi myndighederne modtog støtteansøgninger 
for meget større arealer end forventet. Det medførte en nedsættelse af 
SAPS-betalingerne til alle landbrugere for at undgå en overskridelse af 
den årlige finansieringsramme.

38.  Retten konstaterede, at revisionen af landbrugsarealet i Bulgarien til dels 
skyldtes identifikation af ikke-støtteberettiget jord, men at revisionen 
i Ungarn, Polen og Slovakiet ikke var baseret på kriterier, der kunne efter-
prøves, bortset fra, at myndighederne havde modtaget støtteansøgnin-
ger for mindre eller for mere landbrugsjord end forventet. Allerede i 2005 
havde Kommissionen underrettet de slovakiske myndigheder om, at det 
antal støtteansøgninger, de havde modtaget på et år, og en forventet 
stigning heri ikke var et tilstrækkeligt objektivt kriterium for ændring af 
landbrugsarealet under SAPS. Men Kommissionen godkendte i sidste 
ende anmodningen om revision fra Ungarn, Polen og Slovakiet uden 
yderligere analyser23.
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DER AFHOLDES SAPS‑BETALINGER FOR LANDBRUGSAREALER, DER ER 
UUDNYTTEDE, ELLER HVOR DYRKNING ER OPGIVET

39.  Et særligt kendetegn for mange SAPS-medlemsstater er, at der her findes 
områder med landbrugsarealer, der er uudnyttede, eller hvor dyrkning 
er opgivet. Det skyldes navnlig de sociale og økonomiske forandringer 
efter 1990. Der bør ikke betales SAPS-støtte for denne jord. 

40.  Som anført i det foregående havde medlemsstaterne svært ved på en 
pålidelig måde at identificere den del af ULA, der var holdt i god land-
brugsmæssig stand pr. 30. juni 2003. Ved de revisioner, Retten gennem-
førte inden for rammerne af den årlige revisionserklæring, blev det kon-
stateret, at LPIS ofte ikke var af tilstrækkelig god kvalitet, og at det ikke 
var blevet ajourført regelmæssigt.

41.  Retten konstaterede, at Kommissionen og medlemsstaterne bestræbte 
sig på at forbedre LPIS. F.eks. k lassificerede myndighederne i Ungarn 
mellem 2008 og 2010 ca. 891 000 ha som ikke værende berettiget til 
støtte under SAPS, fordi de havde konstateret, at dyrkningen af de på-
gældende parceller var opgivet, eller at de ikke længere var egnet til 
landbrugsaktivitet. For Bulgariens og Rumæniens vedkommende udar-
bejdede Kommissionen specifikke handlingsplaner, der ikke var imple-
menteret fuldt ud i den periode, revisionen omfattede (ansøgningsåret 
2010), men som allerede havde ført til væsentlige formindskelser af det 
oprindeligt støtteberettigede areal. I Slovakiet havde myndighederne 
identificeret ca. 100 000 ha permanent græsareal (ca. en femtedel af 
det samlede permanente græsareal), som de var usikre på, fuldt ud blev 
anvendt til landbrugsmæssige formål, og hvor de overvejede at nedsætte 
SAPS-betalingerne pr. hektar for at tage hensyn til de uudnyttede dele 
af parcellerne. 

42.  Trods denne indsats omfatter LPIS i nogle medlemsstater stadig arealer, 
hvor dyrkning er opgivet, eller som ikke udnyttes.
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TEKSTBOKS 2

BETALING AF SAPS‑STØTTE I RELATION TIL UUDNYTTET JORD

I Rumænien , hvor de landbrugsarealer, der er anmeldt under SAPS, er blevet forøget siden 2007, blev parceller 
anset for støtteberettigede, selv når der ikke blev udført en landbrugsaktivitet (billede 1). Myndighederne har 
endnu ikke defineret klare og utvetydige betingelser for, hvordan arealer, hvor dyrkning er opgivet, men som 
landbrugerne vil dyrke igen, bliver støtteberettigede.

Billede 1 — Jord, hvor dyrkning er opgivet, og som ikke længere udnyttes i Rumænien

I Bulgarien kræver myndighederne som minimumsbetingelse for støtteberettigelse, at de permanente græs-
arealer afgræsses af dyr, eller at græsarealerne slås mindst én gang om året. I  praksis accepterer myndighederne 
dog fuldt ud parceller med kun meget begrænset eller ingen landbrugsaktivitet overhovedet (f.eks. parceller, 
som husdyr eller vilde dyr blot passerer henover). Retten fandt også eksempler på SAPS-betalinger i relation 
til parceller, hvor der ikke var bevis for, at der nogensinde havde fundet en landbrugsaktivitet sted (billede 2).

Billede 2 — Uudnyttet parcel i Bulgarien
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I Polen skal der ifølge kravene til god landbrugs- og miljømæssig stand være regelmæssig aktivitet på agerjord. 
Retten konstaterede imidlertid, at der var udbetalt SAPS-støtte i forbindelse med den uudnyttede agerjord, der 
vises på billede 3. Retten konstaterede ofte lignende forhold hos de besøgte støttemodtagere. SAPS-modtagerne 
modtog i de fleste tilfælde fuld støtte, eller støtten blev kun nedsat meget lidt, selv når myndighederne kon-
staterede, at de ikke havde udnyttet deres jord i adskillige år.

Billede 3 — Tidligere agerjord, der ikke er blevet udnyttet i flere år, i Polen

I Ungarn stilles der ingen krav om, at landbrugerne skal udøve nogen landbrugsaktivitet på deres parceller for 
at være støtteberettigede, bortset fra at de er forpligtede til at bekæmpe uønsket ukrudt. Retten fandt tilfælde, 
hvor landbrugere, der forpagtede store områder med delvis naturlig græsbevoksning, modtog SAPS-støtte uden 
overhovedet at anvende jorden til landbrug. Dette fravær af enhver form for landbrugsaktivitet er til skade for 
denne jordtypes miljømæssige værdi (billede 4).

Billede 4 — Uudnyttede delvis naturlige græsarealer i Ungarn
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43.  Vurderingen af, om en parcel er berettiget til SAPS-støtte, afhænger af, 
om og hvor klart medlemsstaterne nærmere har defineret betingelserne 
for støtteberettigelse og mindstekravene til landbrugsmæssig aktivitet, 
hvor pålideligt de nationale myndigheder kan fastslå status med hensyn 
til den pågældende parcel pr. 30. juni 2003, og hvor indgående deres 
kontrol er. Afhængigt af disse faktorer observerede Retten en lang række 
forskellige situationer, som medførte, at landbrugerne i de besøgte med-
lemsstater ikke blev behandlet lige.

SAPS‑BETALINGERNE BIDRAGER VÆSENTLIGT 
TIL LANDBRUGERNES INDKOMST, MEN STØTTEN 
KOMMER FORTRINSVIS STØRRE BEDRIFTER TIL GODE

SAMLET SET STØTTER SAPS‑BETALINGERNE LANDBRUGSINDKOMSTEN 
I DE NYE MEDLEMSSTATER …

44.  Formålet med SAPS er at støtte landbrugernes indkomst, men dette mål 
er ikke blevet defineret nærmere for så vidt angår det ønskede støtteni-
veau eller fordelingen af støtten.

45.  Fra 2004 til 2010 (regnskabsårene 2005 til 2011) modtog landbrugerne 
i de nye medlemsstater ca. 21,5 milliarder euro i SAPS-betalinger24. I 2010 
var der ca. 3 millioner støttemodtagere, og den gennemsnitlige SAPS-be-
taling pr. landbrug beløb sig til 1 668 euro25. Alle de medlemsstater, der 
anvender SAPS, brugte det meste af deres rammebeløb. Samlet set har 
SAPS således bidraget til at øge landbrugernes indkomst26. 

46.  Kommissionens seneste analyse af landbrugernes indkomst konkluderer, 
at landbrugernes indkomstniveau i EU-12 (dvs. de medlemsstater, der 
anvender SAPS, plus Malta og Slovenien) trods et stærkt fald i 2009, der 
forklares med den nuværende økonomiske krise, stadig ligger et godt 
stykke højere end niveauet før tiltrædelsen. Generelt er indkomsten pr. 
årsarbejdsenhed steget med 34 % fra 2004 til 200927. Denne stigning for-
klares med de højere priser, der er fremherskende på det indre marked, 
og stigningen i den offentlige støtte til landbrugssektoren.

24  Beløbene udbetalt 
pr. regnskabsår og 
pr. medlemsstat vises i bilag II.

25 Jf. bilag III.

26  For at måle den samlede 
direkte landbrugsstøtte 
til landbrugssektoren skal 
de supplerende nationale 
direkte betalinger lægges til. 
Ifølge Kommissionen beløb 
de sig i samme periode til 
13,4 milliarder euro.

27 Kommissionens dokument 
»Developments in the income 
situation of the EU agricultural 
sector«, Bruxelles 2010, 
http://ec.europa.eu/
agriculture/rica/pdf/
hc0301_income.pdf. 
Indkomsten måles 
i årsarbejdsenheder, hvilket 
kort sagt svarer til en 
fuldtidsansat person på 
en landbrugsbedrift.
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47.  SAPS-betalingerne kan anses for at være det vigtigste element i landbru-
gernes nettoindkomst i disse medlemsstater, som det fremgår af figur 1.

48.  Udviklingen i landbrugsindkomsten varierer dog meget fra medlems-
stat til medlemsstat. I Polen er udviklingen generelt positiv, mens der 
i Ungarn og Slovakiet selv med indførelsen af SAPS-betalinger var en 
væsentlig nedgang i landbrugsproduktionens nettoværditilvækst.

FIGUR 1

UDVIKLINGEN I SAPS‑BETALINGERNE, ANDEN STØTTE OG LANDBRUGSBEDRIFTERNES 
INDKOMST I ALLE SAPS‑MEDLEMSSTATER (I LØBENDE PRISER)

Kilde: Den Europæiske Revisionsret på grundlag af Economic Accounts for Agriculture (Eurostat).
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... MEN DERES EFFEKT VARIERER ALT EFTER BEDRIFTSSTØRRELSE, 
BEDRIFTSTYPE OG MEDLEMSSTAT

49.  Retten bemærker, at i alle de besøgte SAPS-medlemsstater medførte 
ordningens arealbaserede natur28 kombineret med landbrugssektorens 
dobbeltstruktur en særlig stærk koncentration af betalingerne på større 
bedrifter, mens støtten til mindre bedrifter undertiden var meget lav29. 
Et betydeligt antal landbrugere modtager ikke SAPS-støtte overhovedet, 
fordi det støtteberettigede areal på deres bedrift er for småt. Denne kon-
centration ses særlig tydeligt i Bulgarien, hvor 2 % af bedrifterne i 2010 
modtog over halvdelen af det nationale rammebeløb under SAPS.

50.  Der ligger en selvmodsigelse i udformningen af SAPS-støtten, når den 
er ment som en støtte til den individuelle landbrugers indkomst, og der 
samtidig ved fordelingen af støtten ikke tages hensyn til modtagerens 
særlige omstændigheder.

51.  Samlet set modtog 98 % af støttemodtagerne i 2010 under 10 000 euro 
svarende til 49 % af betalingernes samlede værdi. Til gengæld fik 0,2 % 
af støttemodtagerne over 100 000 euro eller 24 % af betalingernes 
samlede værdi.

52.  I modsætning til, hvad der gælder for SPS, giver retsgrundlaget for SAPS 
ikke mulighed for at differentiere betalingerne i en medlemsstat for bed-
re at tage højde for regionernes landbrugspotentiale eller miljømæssige 
kriterier. Det gør SAPS til en ukompliceret ordning, der er let at gen-
nemføre, men den giver ikke mulighed for at målrette betalingerne med 
regionernes specifikke behov.

53.  I Ungarn, Rumænien og Slovakiet konstaterede Retten, at støttemodta-
gerne kunne få et godt udbytte af SAPS-betalingerne, når de forpagtede 
eller købte landbrugsjord uden aktivt at drive landbrug, da de ikke skal 
udføre nogen specifik aktivitet på jorden. I sådanne tilfælde bidrager 
SAPS-betalingerne ikke til at opfylde traktatens mål om at forøge land-
brugets produktivitet30.

28 Jf. punkt 8.

29 Med hensyn til fordelingen 
af SAPS-støtten jf. bilag III.

30 Artikel 39 i traktaten 
om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.
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54.  Effekten af SAPS-støtten på landbrugsindkomsten varierer også bety-
deligt afhængigt af bedriftstypen. Navnlig den animalske produktion 
gik med tiltrædelsen af EU stærkt tilbage i mange nye medlemsstater, 
samtidig med at mange dyreavlere ikke eller kun i meget begrænset 
omfang kunne modtage SAPS-støtte, fordi de ingen eller kun meget lidt 
landbrugsjord havde.

55.  De supplerende nationale direkte betalinger gav de nye medlemsstater 
mulighed for at tage hensyn til særlige behov. Inden for rammerne af 
sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik åbnede Rådet endvidere 
i 2009 mulighed for, at medlemsstaterne kunne bruge en del af det 
nationale rammebeløb under den generelle arealbetalingsordning til 
at overvinde særlige ulemper for visse landbrugere, f.eks. i økonomisk 
sårbare eller miljømæssigt følsomme områder eller til økonomisk sårbare 
typer landbrug31. Alle de nye medlemsstater, Retten besøgte, anvendte 
denne mulighed på den ene eller den anden måde. Men da de kun har 
haft denne mulighed siden 2010, er der endnu ikke foretaget en evalu-
ering af dens indvirkning på fordelingen af landbrugernes indkomst.

31 Artikel 68, stk. 1, og 
artikel 131 i forordning (EF) 
nr. 73/2009.

FIGUR 2

FORDELINGEN AF SAPS‑INDKOMSTSTØTTEN I 2010 (I EURO)

Kilde: Den Europæiske Revisionsret på grundlag af betalingsdata fra Europa-Kommissionen (CATS).
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SAPS‑BETALINGERNES INDVIRKNING PÅ OMSTRUKTURERINGEN OG 
FORØGELSEN AF BEDRIFTERNES PRODUKTIVITET ER ENDNU IKKE 
BLEVET VURDERET

56.  SAPS-betalingerne pr. hektar i de nye medlemsstater blev fastsat med 
henblik på, at de ikke måtte hindre den nødvendige omstrukturering af 
landbrugssektoren, og for at undgå, at der opstod væsentlige indkomstfor-
skelle og sociale forvridninger i landsamfundene. Ifølge Kommissionen ville 
indførelsen af direkte betalinger på et lavt niveau bidrage til at stabilisere 
landbrugsindkomsten uden at bringe omstruktureringsprocessen i fare32.

57.  Kommissionen har imidlertid endnu ikke analyseret SAPS-støttens ef-
fekt på omstruktureringen af bedrifterne og på deres produktivitet og 
rentabilitet i de nye medlemsstater. 

STRUKTURELLE SVAGHEDER PÅVIRKER STADIG 
LANDBRUGSINDKOMSTEN NEGATIVT

58.  Forskellige undersøgelser så vel som Rettens egne resultater viser, at 
strukturelle faktorer som f.eks. opsplitning af ejendomsretten til jorden, 
bedrifternes lave teknologiske stade, utilstrækkelig oplagringskapacitet, 
for dårlige faciliteter til behandling af fødevarer, mangel på faglært ar-
bejdskraft og vanskelig adgang til finansiering forringer SAPS-støttens 
forventede effekt på bedrifternes modernisering og levedygtighed33.

ANDRE FAKTORER, DER NEDSÆTTER SAPS‑BETALINGERNES 
EFFEKTIVITET

59.  SAPS-ordningens støtte af landbrugsindkomsten kan blive mindre ef-
fektiv, når den »kapitaliseres« i jordpriser eller -forpagtningsafgifter. 
Det betyder, at landbrugerne skal betale højere jordpriser eller højere 
forpagtningsafgifter, blot fordi de modtager SAPS-støtte. Det gør støt-
ten mindre effektiv og kan have en negativ indflydelse på bedrifternes 
rentabilitet34.

32  SEK(2002) 95 final af 
30. januar 2002: Enlargement 
and Agriculture: Successfully 
integrating the new Member 
States into the CAP (punkt 4.2).

33 For Ungarn, jf. f.eks. 
Udovecz, G., Popp, J., 
Potori, N., Hungarian 
Agriculture under pressure for 
adjustment, Budapest, 2007. 
Resultaterne af analysen fra 
2007 blev bekræftet i 2009 
(Strategic dilemmas of 
Hungarian Agriculture and 
its chances on the market, 
Budapest, 2009), og viser, at 
der er strukturelle problemer, 
og at konkurrenceevnen 
er svag i den ungarske 
landbrugssektor. For 
Slovakiet, jf. Božik, M. o.a. 
Economics of sustainable 
development in agriculture, 
food sector and rural 
areas in Slovak Republic, 
Bratislava, 2009. I Rumænien, 
hvor der ikke foreligger 
detaljerede evalueringer 
af landbrugssituationen, 
nævnte de nationale 
myndigheder opsplitningen 
af ejendomsretten til jorden, 
som gør det vanskeligt at 
samle parceller til større 
produktionsenheder, og 
strukturelle problemer 
i fødekæden – f.eks. for dårlige 
faciliteter til forarbejdning 
af levnedsmidler og en 
fødevarehandel, der i stadig 
mindre grad er baseret på 
indenlandske produkter, som 
faktorer, der gør det vanskeligt 
for mange landbrugere 
at opnå en højere indkomst 
fra landbrugsaktiviteter.

34 Retten havde allerede i en anden revision bemærket, at der kunne observeres sammen virkninger efter indførelsen af 
enkeltbetalingsordningen i EU-15, navnlig i den regionale model: Særberetning nr. 5/2011. 
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35 I Slovakiet var 82 % af 
ULA bortforpagtet i 2009 
i modsætning til i Rumænien, 
hvor de seneste disponible tal 
(2007) viser, at denne sats kun 
er 17 %.

60.  I Bulgarien, Ungarn, Slovakiet og i nogle regioner i Polen og Rumæ-
nien35 er store arealer af landbrugsjord bortforpagtet. Kommissionen har 
endnu ikke specifikt vurderet, hvilken effekt indførelsen af SAPS har haft 
på jordpriserne og forpagtningsafgifterne i de nye medlemsstater. De 
undersøgelser, der foreligger, peger imidlertid på, at SAPS-betalingerne 
har en statistisk signifikant effekt på jordforpagtningsafgifterne36, selv 
om markedet for landbrugsjord endnu ikke fungerer fuldt ud i alle de 
nye medlemsstater. SAPS-betalingernes fulde effekt på jordpriserne og 
forpagtningsafgifterne fremgår derfor endnu ikke fuldstændig klart37.

36 Det ungarske forskningsinstitut for landbrugsøkonomi beregnede, at jordejerne på grund af den høje procentsats af forpagtet jord også 

drager væsentlig fordel af støtten og absorberer 31 % heraf, Kovacs, G. o.a., The efficiency of agricultural subsidies, Budapest, 2008. Dette 

stemmer overens med en anden undersøgelse, der berørte Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Litauen, Letland, Polen og Slovakiet; 

Ciaian, P., Kancs, D., The capitalisation of Area Payments into Farmland Rents: Theory and Evidence from the New EU Member States, Bruxelles, 2009.

37 Der er stadig nationale restriktioner for forpagtning og erhvervelse af landbrugsjord (Ungarn, Slovakiet, Polen og Rumænien), og 
forpagtningskontrakter har sommetider meget lang løbetid (Slovakiet), således at effekterne af EU-tiltrædelsen endnu ikke fuldt ud 
afspejles i jordpriserne og forpagtningsafgifterne.

TEKSTBOKS 3

SAPS‑BETALINGENS EFFEKT PÅ FORPAGTNINGSVILKÅRENE OG ‑AFGIFTERNE

I Polen og Ungarn konstaterede Retten en særlig voldsom stigning i afgifterne for forpagtning af statsejet jord 
med lav landbrugsværdi, f.eks. marginale græsarealer. Før 2004 havde fåreavlere, der traditionelt bruger denne 
jord, betalt ingen eller en meget lav lejeafgift, men med indførelsen af SAPS steg efterspørgslen efter denne 
type jord. Det skyldes ikke forholdene på landbrugsmarkederne, men at SAPS-betalingerne udbetales i forhold 
til arealet og dermed sikrer et højt niveau af støtte i forhold til jordens lave produktionsværdi. Myndighederne 
begyndte at organisere offentlige udbud for at tildele forpagtningskontrakter, hvilket medførte væsentligt højere 
forpagtningsafgifter, der påvirkede alle de landbrugere, der arbejdede på denne type jord.

I Ungarn og Rumænien fandt Retten forpagtningskontrakter, hvor afgiften direkte var udtrykt som en procent-
del af SAPS og/eller af de supplerende nationale direkte betalinger, og således steg prisen proportionalt med 
udviklingen i disse betalinger. Det kan f.eks. være fastsat i forpagtningskontrakten, at der skal betales en fast 
pris pr. hektar plus 100 % af SAPS-beløbet.

Retten konstaterede også, at landbrugere, der forpagtede jord i Ungarn, kun kunne underskrive eller forlænge 
kontrakter om forpagtning af jord på den betingelse, at de overfører de betalingsrettigheder, som de vil få tildelt 
i tilfælde af indførelsen af en fremtidig ny støtteordning, gratis til jordejeren.
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38 Artikel 143b, stk. 9, i Rådets 
forordning (EF) nr. 1782/2003 
af 29. september 2003 
om fastlæggelse af 
fælles regler for den 
fælles landbrugspolitiks 
ordninger for direkte 
støtte og om fastlæggelse 
af visse støtteordninger 
for landbrugere og om 
ændring af forordning 
(EØF) nr. 2019/93, 
(EF) nr. 1452/2001, 
(EF) nr. 1453/2001, 
(EF) nr. 1454/2001, 
(EF) nr. 1868/94, 
(EF) nr. 1251/1999, 
(EF) nr. 1254/1999, 
(EF) nr. 1673/2000, 
(EØF) nr. 2358/71 og 
(EF) nr. 2529/2001 (EUT L 270 
af 21.10.2003, s. 1). 

39 Rådets forordning 
(EF) nr. 2012/2006 af 
19. december 2006 om 
ændring og berigtigelse af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 
(EUT L 384 af 29.12.2006, s. 8).

40 COM(2011) 625 final/2 af 
19. oktober 2011.

MANGLENDE FORBEREDELSE TIL EN STØTTEORDNING, 
DER BYGGER PÅ BETALINGSRETTIGHEDER

61.  Oprindeligt var det meningen, at SAPS kun skulle anvendes, indtil de nye 
medlemsstater var i stand til effektivt at forvalte direkte betalinger på 
samme måde som i EU-15, og senest i 200938. I 2006 forlængede Rådet 
den mulige anvendelsesperiode for SAPS til udgangen af 201039. Inden 
for rammerne af sundhedstjekket i 2008 udvidede Rådet imidlertid over-
gangsperioden for indførelsen af SPS yderligere frem til udgangen af 
2013. Det gav medlemsstaterne mulighed for at udnytte fordelene ved 
en ordning, der er enkel at anvende, men det ansporede dem ikke til at 
forberede sig til et system baseret på rettigheder.

62.  Ungarn var den eneste af de medlemsstater, der blev besøgt i løbet 
af revisionen, der tog konkrete skridt til at erstatte SAPS med SPS fra 
2009. Men som følge af en afgørelse fra den ungarske forfatningsdomstol 
kunne den specifikke nationale gennemførelsesmodel ikke sættes i kraft. 
Siden da har de nationale myndigheder ikke taget yderligere initiativer 
til at indføre SPS. 

63.  I oktober 2011 fremsatte Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om fastsættelse af nye regler for direkte betalinger 
til landbrugere40. Ifølge dette forslag skal både den generelle arealbeta-
lingsordning og enkeltbetalingsordningen erstattes med en grundbe-
talingsordning fra 2014. Denne ordning vil også fungere på grundlag af 
betalingsrettigheder. Landbrugerne vil til den tid skulle besidde beta-
lingsrettigheder og anmelde de støtteberettigede hektarer, som de har 
rådighed over, for at modtage betalinger. Under ordningen med delt 
forvaltning er det de nationale myndigheder, der skal tildele betalingsret-
tighederne til landbrugerne i 2014 og forvalte dem i de efterfølgende år.
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64.  Retten konstaterede, at kendskabet til rettighedsbaserede ordninger 
med direkte betalinger på nuværende tidspunkt var meget dårligt både 
hos de nationale myndigheder og blandt landbrugerne. Hverken Kom-
missionen eller de nationale myndigheder har aktivt forberedt myndig-
hederne og landbrugerne på skiftet til et rettighedsbaseret system. Da 
revisionen fandt sted i 2011, var de polske myndigheder først lige på 
centralt niveau begyndt at få et vist kendskab til den rettighedsbaserede 
støtte (den nuværende SPS), men de havde ikke truffet foranstaltninger 
til systematisk at klarlægge de tekniske krav til forvaltningen af en sådan 
ordning efter 2013. De bulgarske myndigheder var ved at udarbejde 
en vurdering af, hvilken effekt et skift til SPS vil få på administrationen 
og på landbrugerne. I Rumænien havde myndighederne i marts 2012 
indledt bilaterale drøftelser med repræsentanter for Kommissionen og 
gennemført en høring af landbrugerne. I Slovakiet havde myndighederne 
siden 2009 kun analyseret de finansielle følger af et skift til SPS, men de 
vedtog at fortsætte med SAPS frem til 2013.

65.  Da SPS blev indført i EU-15 medlemsstaterne, havde de nationale myn-
digheder mindst 20 måneder til  at forberede overgangen fra koblet 
støtte ti l  den nye ordning. I  sine årsberetninger for regnskabsårene 
2006 og 2007 konstaterede Retten imidlertid, at gennemførelsen af en 
ordning med tildeling af betalingsrettigheder var behæftet med svaghe-
der, der undertiden havde medført væsentlige forsinkelser i betalingerne 
til landbrugerne41. Hvis indførelsen af en støtte baseret på rettigheder 
ikke forberedes tilstrækkeligt, ser Retten derfor en risiko for de samme 
problemer i SAPS-medlemsstaterne.

41 Jf. årsberetningen 
for regnskabsåret 2006, 
punkt 5.33-5.38, og 
årsberetningen for 
regnskabsåret 2007, 
punkt 5.14 og 5.21-5.25. 
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KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

66.  SAPS er en ordning, der er nem at administrere, og som gjorde de nye 
medlemsstater i stand til at betale indkomststøtte til deres landbrugere, 
da de var tiltrådt EU i 2004 og 2007. Støtten er afkoblet fra landbrugs-
produktionen og har således også foregrebet målene for 2003-reformen 
af den fælles landbrugspolitik, der skulle gøre landbrugerne mere mar-
kedsorienterede, samtidig med at betalingerne blev gjort betingede af 
overholdelsen af krydsoverensstemmelseskrav.

67.  Medlemsstaternes udformning og detaljerede gennemførelse af SAPS 
førte dog til en række tvivlsomme forhold med hensyn til de poten-
tielle støttemodtagere, identifikationen af støtteberettigede arealer og 
fordelingen af støtten i landbrugsbefolkningen. I lighed med SPS er for-
delingen af støtten blandt landbrugerne baseret på bedrifternes areal 
og afspejler hverken de regionale kendetegn ved landbrugsaktiviteten 
eller landbrugernes bidrag til produktionen af offentlig goder. Effekten 
af SAPS på omstruktureringen af landbrugssektoren er endnu ikke blevet 
vurderet, og vedvarende strukturelle svagheder påvirker stadig mange 
landbrugeres indkomst negativt. Endelig var de medlemsstater, der på 
nuværende tidspunkt anvender SAPS, endnu ikke forberedt på indførel-
sen af en rettighedsbaseret indkomststøtteordning efter 2013. Derfor 
kunne Rådet og Parlamentet måske inden for rammerne af forberedelsen 
af den kommende reform af den fælles landbrugspolitik overveje, om 
disse forhold burde revurderes i overensstemmelse med de anbefalinger, 
der fremstilles i det følgende.

STØTTEMODTAGERE, STØTTEBERETTIGET JORD OG 
LANDBRUGSAKTIVITETER

68.   I sin beretning om SPS bemærkede Retten, at definitionen af »landbru-
gere« ikke var præcis nok, og at der blev udbetalt støtte til modtagere, 
der ikke — eller kun marginalt — udøvede en landbrugsaktivitet. Denne 
revision viser, at der kan drages samme konklusioner med hensyn til 
SAPS. Dertil kommer, at SAPS-støtten i nogle af disse medlemsstater 
også lovligt blev udbetalt (og støttede indkomsten hos) offentlige en-
heder, der forvaltede statsjord, og som ikke på anden måde udøvede 
en landbrugsaktivitet.

69.  SAPS-medlemsstaterne identificerede ikke de støtteberettigede områder 
præcist, og der blev afholdt betalinger i relation til uudnyttede parceller 
eller jord, der blev brugt til andre aktiviteter end landbrug.
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Retten gentager sin anbefaling om, at indkomststøtte bør rettes mod 
den aktive landbruger, der udøver konkrete og regulære landbrugs-
aktiviteter. Navnlig bør offentlige enheder, der forvalter statsjord, og 
som ikke på anden vis er beskæftiget med landbrug, udelukkes fra at 
modtage indkomststøtte under SAPS.

ANBEFALING 1

Arealers støtteberettigelse bør defineres klart og begrænses til parcel-
ler, hvor GLM-standarderne kræver, at der udøves konkrete og regulære 
landbrugsaktiviteter. Hvis der indføres en rettighedsbaseret ordning, 
bør der kun tildeles betalingsrettigheder for sådanne parceller.

ANBEFALING 2

FORDELINGEN AF SAPS‑STØTTEN

70.  Fordelingen af SAPS-støtten er fortrinsvis baseret på arealet af de land-
brugsparceller, som landbrugerne har rådighed over, og der tages hver-
ken hensyn til de særlige regionale karakteristikker ved landbrugsaktivi-
teten eller til landbrugernes bidrag til produktionen af offentlige goder. 

71.  På grund af, at landbruget i de fleste af de nye medlemsstater har en 
dobbeltstruktur, modtager størsteparten af landbrugerne kun meget små 
beløb, mens et lille antal store støttemodtagere absorberer det meste 
af støtten.

Der bør tilstræbes en mere ligevægtig fordeling af støtten blandt land-
brugerne, enten ved at der lægges loft over høje enkeltbetalinger, eller 
ved at de særlige forhold, der gør sig gældende for bedrif terne i de 
forskellige regioner, tages i betragtning.

ANBEFALING 3
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SAPS‑STØTTENS ROLLE MED HENSYN TIL 
OMSTRUKTURERING AF LANDBRUGSSEKTOREN

72.  Siden de nye medlemsstater tiltrådte i 2004 og 2007, er omfanget af 
støtte hvert år steget, og det vil fortsætte sådan frem til henholdsvis 
2013 og 2016. Det vides dog endnu ikke, hvilken effekt det nuværende 
støtteniveau og de fremtidige stigninger vil få på omstruktureringen af 
landbrugssektoren og på bedrifternes produktivitet.

STRUKTURELLE SVAGHEDER, DER PÅVIRKER 
LANDBRUGSINDKOMSTEN

73.  Vedvarende strukturelle svagheder i landbrugsøkonomien i SAPS-med-
lemsstaterne kan få en langtidseffekt på de direkte betalingers effekti-
vitet og produktivitet.

KAPITALISERING AF DELE AF STØTTEN I JORDPRISER 
OG ‑FORPAGTNINGSAFGIFTER

74.  Da SAPS-støtten hænger tæt sammen med det areal, som en landbruger 
har rådighed over, kan den føre til en stigning i jordpriserne og -forpagt-
ningsafgifterne og dermed reducere støttens effektivitet.

Kommissionen bør analysere, i hvilket omfang de direkte betalingers 
effektivitet og produktivitet påvirkes negativt af strukturelle svagheder 
og jordpriser. På grundlag af en sådan analyse bør Kommissionen over-
veje supplerende foranstaltninger, der tager sigte på at omstrukturere 
landbruget og gøre det mere konkurrencedygtigt.

ANBEFALING 4
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SAPS’ KARAKTER SOM EN OVERGANGSORDNING 
OG FORBEREDELSEN TIL INDFØRELSEN AF 
RETTIGHEDSBASERET STØTTE 

75.  SAPS er defineret som en overgangsordning, der skal erstattes af en ny 
rettighedsbaseret ordning. Men de fleste af de medlemsstater, der an-
vender SAPS, har ikke forberedt sig på indførelsen af en sådan ordning. 
Er faringerne fra indførelsen af SPS i EU-15 medlemsstaterne viser, at 
implementeringen af en ordning, der bygger på rettigheder, medførte 
væsentlige forsinkelser i betalingerne til landbrugerne.

Kommissionen bør støtte medlemsstaterne aktivt og sørge for tæt-
tere overvågning af deres forberedelser på indførelsen af en fremtidig 
ordning, der bygger på rettigheder. Den bør navnlig bistå medlems-
staterne med at definere de centrale krav til de nationale myndigheder 
og landbrugerne.

ANBEFALING 5

Vedtaget  af  Afdel ing I ,  der  ledes af  Ioannis  SARMAS,  medlem af 
Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 10. oktober 2012.

På Revisionsrettens vegne

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Formand
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BILAG I

SAMMENLIGNING MELLEM DEN GENERELLE AREALBETALINGSORDNING (SAPS) 
OG ENKELTBETALINGSORDNINGEN (SPS)

Både SPS og SAPS er udformet til at yde indkomststøtte til landbrugerne. Under begge ordninger 
skal de landbrugsarealer, betalingerne bygger på, være til landbrugernes rådighed på en bestemt 
dato i ansøgningsåret og bevares i GLM (som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009).

Der er dog to væsentlige forskelle mellem SPS og SAPS:

a) Betalingsrettigheder

Under SPS fastsættes støtten på grundlag af to sæt af krav i) antallet af støtteberettigede hekta-
rer, som landbrugeren råder over, og ii) værdien af de betalingsrettigheder, som han besidder. 
Betalingsrettigheder giver ret til et fastsat støttebeløb pr. hektar. I de fleste tilfælde afspejler 
værdien af hver betalingsrettighed værdien af den direkte støtte, der er ydet i en historisk re-
ferenceperiode. Betalingsrettigheder kan handles uafhængigt af jorden. 

I modsætning hertil fastsættes SAPS-støtten som et fast beløb pr. hektar, der hvert år beregnes 
ved, at det nationale rammebeløb divideres med det udnyttede landbrugsareal i den pågæl-
dende medlemsstat, og der er ingen betalingsrettigheder.

b) Definitionen af støtteberettiget landbrugsareal: i god landbrugsmæssig stand og i god landbrugs- 
og miljømæssig stand (GLM).

Under SPS afholdes der betalinger for et hvilket som helst af bedriftens landbrugsarealer, der 
bruges til en landbrugsaktivitet (herunder at holde det i god landbrugs- og miljømæssig stand).

Under SAPS er det støtteberettigede landbrugsareal derimod det areal, der reelt udnyttes, og 
som var holdt i »god landbrugsmæssig stand« pr. 30. juni 2003. Det er ikke yderligere defineret 
i forordningen, hvad der skal forstås ved god landbrugsmæssig stand. På tiltrædelsestidspunktet 
blev begrebet af praktiske hensyn kun brugt for at udelukke parceller, der var taget ud af drift 
pr. juni 2003, fra ULA og for at undgå, at landbrugerne anmoder om støtte for jord, som de igen 
vil opdyrke efter denne dato. Det er derfor kun et historisk begreb, der med de to undtagelser, 
der angives i det følgende, ikke længere tjener noget praktisk formål.

For Bulgarien og Rumænien nævnte tiltrædelsesakten ikke skæringsdatoen den 30. juni 2003, 
og i princippet skal kravet om god landbrugsmæssig stand overholdes hvert år. 

Kun Bulgarien har defineret normer for god landbrugsmæssig stand. I Rumænien definerede 
myndighederne ikke sådanne normer, hvilket medførte, at uudnyttede arealer ikke blev ude-
lukket fra landbrugsarealet.

Af praktiske hensyn er GLM nu det relevante begreb, da landbrugerne skal overholde GLM-kravene 
for at være berettiget til den fulde betaling af enten SPS- eller SAPS-støtte.
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BILAG II
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RESUMÉ

I.
Den generelle arealbetalingsordning (SAPS) er en over-
gangsstøtteordning, der er udformet ud fra de samme 
principper som enkeltbetalingsordningen (SPS), men uden 
betalingsrettigheder. Oprindeligt skulle overgangsperio-
den slutte senest i 2006, men efter de nye medlemssta-
ters anmodning kunne den forlænges med to år indti l 
udgangen af 2008. I mellemtiden blev den forlænget indtil 
udgangen af 2013.

SAPS skulle være en »forenklet ordning«, som gav de nye 
medlemsstater mulighed for at forvalte direkte betalinger 
med enklere regler.

IV.
Kommissionen behandler dette spørgsmål i lovgivningsfor-
slagene om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 
(en definition af »aktiv landbruger«).

SAPS er  en afkoblet  ordning,  og den omfatter  der for 
ingen produktionskrav. Alle landbrugere, der modtager 
støtte, skal dog udføre en landbrugsaktivitet. I  henhold 
til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 betyder det, at land-
brugeren som minimum skal bevare sin jord i god land-
brugs- og miljømæssig stand (GLM). I den sammenhæng 
bør en landbruger ikke anses for ikke at udføre en land-
brugsmæssig aktivitet, blot fordi han ikke opretholder et 
vist produktionsniveau.

Fra 2010 har medlemsstaterne haft muligheden for at 
udelukke fysiske eller juridiske personer, hvis landbrugs-
aktiviteter kun udgør en ubetydelig del af deres samlede 
økonomiske aktiviteter, eller hvis hovedaktivitet eller virk-
somhedsmål ikke omfatter udøvelse af en landbrugsaktivi-
tet, fra at modtage direkte betalinger.

KOMMISSIONENS 
SVAR



KOMMISSIONENS 
SVAR

40

Særberetning nr. 16/2012 – Effektiviteten af den generelle arealbetalingsordning som overgangsstøtteordning for landbrugerne i de nye medlemsstater

V.
Kommissionen noterer sig Rettens bemærkninger med 
hensyn til identifikation af støtteberettigede parceller. De 
nye medlemsstater anvendte dog de bedste oplysninger, 
der var tilgængelige, da de oprettede deres markidentifi -
kationssystem. Med revisionsbesøg og handlingsplaner har 
Kommissionen støttet de nye medlemsstater i deres indsats 
for at forbedre kvaliteten af oplysningerne i deres marki-
dentifikationssystem. Definitionen af jord, der er berettiget 
til støtte under SAPS, forpligter de nye medlemsstater til at 
udelukke uudnyttede landbrugsarealer (som ikke dyrkes af 
forskellige grunde, f.eks. økonomiske eller sociale) fra støtte.

Når  der  under  K ommiss ionens  re v i s ion  k onstateres 
ik ke -støtteberett iget  jord i  et  mark ident i f ik at ionssy-
stem, følges der op på sådanne uoverensstemmelser 
ved regnskabsafslutningen.

VI.
Hvad angår enkeltbetalingsordningen, er der ingen kvan-
tificeret forbindelse mellem SAPS-støtte og omkostninger, 
der afholdes i forbindelse med landbrugsaktiviteter, herun-
der tilvejebringelsen af offentlige goder. SAPS er en areal-
baseret fast støttesats, hvis hovedformål er at yde grund-
læggende indkomststøtte. Med forpligtelsen til at bevare 
jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand bidrager 
SAPS til  beskyttelsen af naturressourcer og skaber der-
med grundlaget for tilvejebringelsen af offentlige goder 
via landbruget. Dette bemærkes f.eks. i undersøgelsen om 
offentlige goder gennemført af Institute for European Env-
ironmental Policy (IEEP)1.

Situationen er meget ensartet i EU-12, hvad angår land-
brugsbedrifternes størrelse. Da SAPS er en arealbaseret 
støtte, modtager store landbrug følgelig højere betalinger. 
De nye medlemsstater har desuden taget hensyn til spe-
cifikke problemer i følsomme sektorer og regioner i deres 
beslutninger om at yde henholdsvis supplerende nationale 
direkte betalinger og særlig støtte.

I lovgivningsforslagene om den fælles landbrugspolitik på 
vej mod 2020 anerkendes behovet for at indføre definitio-
nen af en aktiv landbruger og idéen om at omfordele støt-
ten mellem medlemsstater og landbrugere.

1 Cooper, T., Hart, K. og Baldock, D. (2009) The Provision of Public Goods 

Through Agriculture in the European Union, rapport for Generaldirektoratet 

for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, kontrakt nr. 30-CE-0233091/00-28, 

Institute for European Environmental Policy, London.

VII.
SAPS-betalingerne kan ikke regionaliseres, da SAPS er en 
overgangsordning hen imod regional støtte under enkelt-
betalingsordningen. Hvis en medlemsstat havde ønsket 
at differentiere størrelsen af betal inger mellem regio-
ner, kunne den der for have gjort det ved at indføre SPS 
eller siden 2010 via den særlige støtte, der er omhandlet 
i artikel 131 i forordning (EF) nr. 73/2009. Der findes des-
uden foranstaltninger under programmer for udvikling af 
landdistrikter (betalinger til ugunstigt stillede områder), 
der har til formål at støtte ugunstigt stillede regioner.

VIII.
Størrelsen af de direkte betalinger i medlemsstaterne er 
resultatet af et polit isk kompromis, der dog er baseret 
på klart definerede kriterier og historiske referenceperio-
der. Indfasningen af SAPS-betalingerne er foreslået med 
henblik på at  undgå for vr idninger mellem forskel l ige 
økonomiske sektorer.

Instrumenterne under den fælles landbrugspolitik analyse-
res løbende af Kommissionen, navnlig via politikevaluerin-
ger. Hvad angår de direkte betalinger, er evalueringen af 
de forskellige indvirkninger opdelt efter emne. En evalu-
ering af de direkte betalingers indvirkning på indkomsten 
blev offentliggjort i 20112, og der gennemføres i øjeblikket 
en evaluering af de direkte betalingers strukturelle virk-
ning. Resultater forventes at foreligge ved udgangen af 
andet halvår 2013. Eftersom SAPS er en undtagelse fra SPS, 
vurderes ordningens virkninger sammen med SPS inden for 
rammerne af denne evaluering.

IX.
K a p i t a l i s e r i n g e n  a f  s tø t te  i  j o rd p r i s e r  i  e n  re gi o n a l 
SPS-model eller i SAPS kan bestemt være højere end i en 
histor isk model.  Den måde,  hvorpå markedet for  jord 
fungerer i  EU på baggrund af foranstaltninger, der gen-
nemføres under den fælles landbrugspolit ik ,  er  blevet 
vurderet i en undersøgelse bestilt af Kommissionens tje-
nestegrene3. Blandt de faktorer, der påvirker jordpriserne, 
har støtte under den fælles landbrugspolitik dog en beske-
den effekt.  Den betyder desuden ikke nødvendigvis en 
stigning i kapitaliseringen sammenlignet med tidligere 
koblede støtteformer.

2 http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/income/index_en.htm.

3 http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/

index_en.htm.
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X.
I henhold til artikel 122, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 
skal der være adgang til SAPS indtil den 31. december 2013. 
Med den nye fælles landbrugspolitik ophører SAPS følgelig 
med at eksistere, og de nye medlemsstater har haft kendskab 
hertil siden januar 2009, da forordningen blev offentliggjort.

Nye medlemsstater kan hvert år beslutte at indføre enkelt-
betalingsordningen (SPS), og Kommissionen har gennem-
ført en række tekniske høringer med interesserede med-
lemsstater om dette spørgsmål. Den enkelte medlemsstat 
er dog ansvarlig for at vurdere fordelene og ulemperne ved 
en sådan beslutning. Landbrugssektorens struktur varierer 
betydeligt mellem medlemsstaterne, og det samme gælder 
sektorens administrative kapacitet.

XI. Fælles svar på led 1 og 2
Kriterier som f.eks. »konkrete og regulære landbrugsaktivite-
ter« kan kæde støttens størrelse sammen med støttemod-
tagerens opfyldelse af en konkret produktionsforpligtelse, 
hvilket ikke er foreneligt med hverken den fælles land-
brugspolitiks mål om at skabe en højere grad af markeds-
orientering via afkoblede direkte betalinger eller betingel-
serne i WTO’s grønne boks. Diversificering af aktiviteter er 
endvidere et skrøbeligt alternativ til begrænsede vækstmu-
ligheder i landbrugssektoren.

I henhold til den nuværende lovgivning (artikel 2 i forord-
ning (EF) nr. 73/2009) kan enhver fysisk eller juridisk per-
son, som udøver landbrugsaktivitet, modtage direkte beta-
linger. Medlemsstaterne kan dog begrænse adgangen til 
direkte betalinger ved at anvende forordningens artikel 28, 
stk . 2. Det skal desuden bemærkes, at den enkelte med-
lemsstat er forpligtet til at fastlægge minimumskrav for 
god landbrugs- og miljømæssig stand.

Kommissionen behandler dette spørgsmål i lovgivningsfor-
slagene om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 
i definitionen af en aktiv landbruger og landbrugsaktivitet4.

4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af 

regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for 

rammerne af den fælles landbrugspolitik (henholdsvis artikel 9 og 4).

XI. Svar på led 3
Kommissionens lovgivningsforslag sigter mod en mere 
afbalanceret fordeling af støtten via en række foranstalt-
ninger som f.eks. gradvis reduktion af og indførelse af et 
loft over direkte betalinger, fleksibilitet mellem søjlerne, 
regional fordeling af de nationale lofter, konvergens mel-
lem værdien af betal ingsrettigheder og ordningen for 
mindre landbrugere. Under den nye politik har alle med-
lemsstater (herunder de nuværende SAPS-lande) mulighed 
for at regionalisere betalingerne under hensyntagen til de 
agronomiske og økonomiske forhold samt landbrugspo-
tentialet i de enkelte regioner.

XI. Svar på led 4
Dette emne er analyseret i en undersøgelse om den måde, 
hvorpå markedet for jord fungerer i EU5, og i »CAP Health 
Check - Impact Assessment«6.  Endnu en undersøgelse 
om markedsfaktorer gennemføres i øjeblikket under det 
syvende rammeprogram for forskning og udvikling7.

Ved at tilvejebringe en effektiv indkomstforsikring og en 
mindstegrad af indtægtsstabilitet hjælper SAPS-støtten 
landbrugere med at mindske de negative virkninger af 
sådanne strukturelle faktorer.

XI. Svar på led 5
Medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe en beslutning 
om gennemførelsen af SPS og anmode Kommissionen om 
en høring. Kommissionens tjenestegrene står efter behov 
til rådighed for høringer og assistance efter anmodning 
fra de interesserede medlemsstater. Kommissionen skal 
respektere subsidiaritetsprincippet og kan ikke gribe ind 
i medlemsstaternes kompetencer.

5 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States 

under the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural 

Policy, endelig rapport, november 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/

analysis/external/landmarkets/index_en.htm.

6 CAP HEALTH CHECK – IMPACT ASSESSMENT NOTE N° 1 http://ec.europa.eu/

agriculture/healthcheck/ia_annex/c1_en.pdf.

7 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the 

Member States, http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201. Factor Market-projektet blev indledt den 

1. september 2010 og afsluttes den 31. august 2013.
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INDLEDNING

7.
I  henhold t i l  t i l t rædelsestraktaten skul le  SAPS kunne 
anvendes i de nye medlemsstater indtil udgangen af 2006 
med mulighed for forlængelse to gange med et år (indtil 
udgangen af 2008) på de nye medlemsstaters anmodning.

BEMÆRKNINGER

20.
Kun landbrugere som defineret i Rådets forordning (EF) 
nr. 73/2009 (personer, som udøver landbrugsaktivitet) er 
kvalif iceret ti l  støtte. Definitionen afspejler ordningens 
afkoblede karakter og målet om at fremme landbrugernes 
markedsorientering og samtidig sikre, at betingelserne 
i WTO’s grønne boks overholdes. Produktionsforpligtelser 
eller sammenkædning med produktionsfaktorer kan ikke 
indføres som kriterier for støtteberettigelse.

Jordejere uden landbrugsaktivitet og ikke-landbrugere er 
dog ikke berettigede til støtte.

I den sammenhæng kan der være landbrugere, der kun 
opfylder kravene til god landbrugs- og miljømæssig stand 
og dermed kun udøver begrænset landbrugsaktivitet. Det 
skal dog bemærkes, at den enkelte medlemsstat er forplig-
tet til at fastlægge minimumskrav for god landbrugs- og 
miljømæssig stand.

Kommissionen behandler dette spørgsmål i lovgivningsfor-
slagene om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 
ved at foreslå definitionen af en aktiv landbruger.

Når  der  under  K ommiss ionens  re v i s ion  k onstateres 
ik ke -støtteberett iget  jord i  et  mark ident i f ik at ionssy-
stem, følges der op på sådanne uoverensstemmelser 
ved regnskabsafslutningen.

21.
Medlemsstaterne skal vurdere, hvorvidt jordens beskaffen-
hed forhindrer anvendelse til landbrugsformål. 

I henhold til den nuværende EU-lovgivning (artikel 2, litra a), 
i forordning (EF) nr. 73/2009) betragtes de nævnte eksem-
pler på støttemodtagere som landbrugere, så længe de 
udøver en landbrugsaktivitet. Disse landbrugere er beretti-
gede til SAPS-støtte, hvis betingelserne for støtte er opfyldt.

I henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009 
kan medlemsstaterne dog udelukke landbrugere,  som 
kun marginalt udøver landbrugsaktivitet, fra at modtage 
SAPS-støtte.

Når  der  under  K ommiss ionens  re v i s ion  k onstateres 
ik ke -støtteberett iget  jord i  et  mark ident i f ik at ionssy-
stem, følges der op på sådanne uoverensstemmelser 
ved regnskabsafslutningen.

22.
Definitionen af landbrugsaktivitet afspejler målet om at 
fremme landbrugernes markedsorientering og samtidig 
sikre, at betingelserne i WTO’s grønne boks overholdes. 
SAPS er afkoblet fra produktion og i overensstemmelse 
med betingelserne i WTO’s grønne boks. Produktionsfor-
pligtelser eller sammenkædning med produktionsfakto-
rer kan ikke indføres som kriterier for støtteberettigelse. 
I den sammenhæng kan landbrugere vælge at bevare jor-
den i god landbrugs- og miljømæssig stand i stedet for at 
producere landbrugsprodukter.

Hovedformålet med afkobling er markedsorientering, og 
som erhvervsdrivende driver landbrugere generelt aktivt 
landbrug for at opnå en indkomst fra salget af deres pro-
dukter og muligvis andre aktiviteter. Beslutningen om ikke 
at producere er også markedsorienteret, hvis de variable 
produktionsomkostninger ikke er dækket.

Kommissionen er dog af den opfattelse, at størstedelen af 
den landbrugsjord, der er omfattet af SAPS, bruges til pro-
duktion, og at støttemodtagere med begrænsede aktivi-
teter kun repræsenterer en lille procentdel af det samlede 
SAPS-areal.

Se også Kommissionens svar på punkt 20.
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Tekstboks 1
Kommissionen behandler dette spørgsmål i lovgivningsfor-
slagene om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 
ved at fastlægge en definition af en aktiv landbruger.

I henhold til den nuværende lovgivning (artikel 2 i forord-
ning (EF) nr. 73/2009) kan enhver fysisk eller juridisk per-
son, som udøver landbrugsaktivitet, modtage direkte beta-
linger. Medlemsstaterne kan dog begrænse adgangen til 
direkte betalinger ved at anvende forordningens artikel 28, 
stk . 2. Det skal desuden bemærkes, at den enkelte med-
lemsstat er forpligtet til at fastlægge minimumskrav for 
god landbrugs- og miljømæssig stand.

Når  der  under  K ommiss ionens  re v i s ion  k onstateres 
ik ke -støtteberett iget  jord i  et  mark ident i f ik at ionssy-
stem, følges der op på sådanne uoverensstemmelser 
ved regnskabsafslutningen.

23.
Under drøftelserne om yderligere målretning af den direkte 
støtte i forbindelse med sundhedstjekket vurderede Rådet, 
at medlemsstaterne i henhold til subsidiaritetsprincippet 
og i overensstemmelse med deres konkrete økonomiske 
situation skulle have fleksibilitet til at beslutte, hvilke para-
metre der skal tages i betragtning i forbindelse med denne 
mulighed (at udelukke fysiske eller juridiske personer, hvis 
landbrugsaktivitet kun udgør en ubetydelig del af vedkom-
mendes samlede økonomiske virksomhed, eller hvis vigtig-
ste forretningsformål eller selskabsformål ikke er at drive 
landbrugsaktivitet). Kommissionen behandler dette spørgs-
mål yderligere i lovgivningsforslagene om den fælles land-
brugspolitik på vej mod 2020 ved at foreslå definitionen af 
en aktiv landbruger.

24.
Udnyttet landbrugsareal er det samlede areal bestående 
af agerjord, vedvarende græsarealer, vedvarende afgrø-
der og køkkenhaver som fastsat af Kommissionen af sta-
tistiske grunde. Hvis landbrugsjord ikke længere dyrkes til 
noget (økonomisk eller socialt) formål, tilhører den i hen-
hold til denne definition kategorien »andre arealer«, som 
ikke er berettiget til SAPS. Medlemsstaterne skal vurdere, 
hvorvidt jordens beskaffenhed forhindrer anvendelse til 
landbrugsformål. 

Når  der  under  K ommiss ionens  re v i s ion  k onstateres 
ik ke -støtteberett iget  jord i  et  mark ident i f ik at ionssy-
stem, følges der op på sådanne uoverensstemmelser 
ved regnskabsafslutningen.

28.
For Bulgarien og Rumænien blev den historiske reference 
til jord, som var i »god landbrugsmæssig stand«, opgivet 
på grund af landbrugssektorernes særlige struktur inden 
tiltrædelsen. Af forskellige årsager (fragmenterede parcel-
ler, uklare ejerforhold og mangel på kapital) var store area-
ler af landbrugsjord endnu ikke opdyrket på tiltrædelsesda-
toen. Det blev derfor besluttet at anvende betingelsen om 
jord i god landbrugsmæssig stand på årsbasis.
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Fælles svar på punkt 30-32
De nye medlemsstater anvendte de bedste oplysninger, 
der var tilgængelige, da de oprettede deres markidenti-
fikationssystem. Kommissionen konkluderede efter sine 
revisioner i 2004, at markidentifikationssystemerne gene-
relt fungerede i Slovakiet, Polen og Ungarn. De oplysninger 
om støtteberettigede landbrugsarealer, der var registreret 
i markidentifikationssystemerne, var ikke altid fuldstændigt 
nøjagtige, men med revisionsbesøgene og handlingspla-
nerne i Bulgarien og Rumænien har Kommissionen støttet 
de nye medlemsstater i deres indsats for at forbedre kvali-
teten af oplysningerne i deres markidentifikationssystemer.

33.
Det landbrugsareal, der er berettiget til støtte under SAPS 
som godkendt af Kommissionen, er det areal,  som den 
nye medlemsstat har estimeret (ud fra objektive kriterier) 
inden tiltrædelsen som det potentielt støtteberettigede 
areal, der kan ansøges om støtte til. I markidentifikations-
systemet registreres det samlede landbrugsareal. Landbru-
gerne ansøger dog ikke om støtte til hele dette areal (af 
forskellige grunde, f.eks. processen for tilbagegivelsen af 
jord, fragmenterede parceller, adgangsforhold osv.). Det 
område, som Kommissionen har godkendt, kan derfor være 
mindre end det samlede landbrugsareal, der er registreret 
i markidentifikationssystemet.

34.
Forskellen mellem landbrugsareal, der er omfattet af SAPS, 
jf. bilag VIII i forordning (EF) nr. 1121/2009, og det maksimale 
areal, der er berettiget til støtte under SAPS, som er registre-
ret i markidentifikationssystemet, kan forklares. Kommissio-
nen fandt det derfor ikke nødvendigt at anmode medlems-
staterne om at analysere denne uoverensstemmelse.

Se også svar på punkt 33.

35. Fælles svar på litra a) og b)
Der anvendes almindeligvis en nedsættelseskoefficient for at 
undgå overskridelser af budgetlofter. Der forekommer ingen 
usikkerhed, eftersom medlemsstaterne i god tid kan med-
dele landbrugerne den maksimale SAPS-betaling pr. hektar, 
de er berettiget til (= division af de tilgængelige budgetmid-
ler og landbrugsarealet omfattet af SAPS, jf. bilag VIII i for-
ordning (EF) nr. 1121/2009), og den anslåede mulige nedsæt-
telse på grundlag af data fra støtteansøgninger.

38.
Kommissionen har analyseret de enkelte anmodninger om 
revision af udnyttet landbrugsareal på baggrund af objek-
tive kriterier (f.eks. landbrugsbedrifternes størrelse, erfaring 
fra tidligere års støtteansøgninger, opdatering af markiden-
tifikationssystemet osv.). Langsigtede erfaringer fra støtte-
ansøgninger indgår som et af de objektive kriterier.

I 2005 ønskede myndighederne i Slovakiet at ændre det 
udnyttede landbrugsareal (ULA) på baggrund af ansøgnin-
ger om SAPS-støtte for 2004 (data for ét år). Kommissionen 
fandt ikke denne anmodning tilstrækkelig begrundet som 
følge af den særlige situation i Slovakiet i den pågældende 
periode (uenighed om ejerforhold) og begrænset erfaring 
med SAPS. I november 2008 anmodede Slovakiet igen om 
til ladelse til  at ændre det udnyttede landbrugsareal på 
grundlag af de forgangne fire års erfaring med SAPS-støtte-
ansøgninger, og Kommissionen imødekom anmodningen. 

39.
Landbrugsarealer, hvor dyrkning er opgivet, er ikke beret-
tiget til støtte. Under Kommissionens revision konstateres 
der jævnligt ikke-støtteberettiget jord i markidentifikati-
onssystemerne. Der følges op på sådanne uoverensstem-
melser ved regnskabsafslutningen.

40.
Der følges op på mangler, som konstateres ved revisioner, 
i forbindelse med regnskabsafslutningen.
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41.
Kommissionens revisioner i Ungarn har bekræftet, at kva-
liteten af markidentifikationssystemet er blevet forbedret 
i de senere år.

Hvad angår Rumænien,  besluttede Kommissionen på 
baggrund af revisioner gennemført i 2011 at ophæve sit 
forbehold vedrørende det integrerede forvaltnings- og 
kontrolsystem med den begrundelse, at den rumænske 
handlingsplan var blevet gennemført tilfredsstillende, og 
at systemet var tilstrækkelig velfungerende for ansøgnings-
året 2011. Gennemførelsen af det reviderede integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystem revideres som led i  det 
almindelige revisionsprogram i 2012.

Hvad angår Bulgarien, blev der udformet en detaljeret 
handlingsplan for det integrerede forvaltnings- og kontrol-
system, som blev gennemført i november 2011 som plan-
lagt. Under de gennemførte revisioner (slutningen af 2011, 
begyndelsen af 2012) blev det vurderet, at det gennemførte 
arbejde var ti l fredssti l lende, men Kommissionen havde 
endnu ikke tilstrækkelig forsikring for, at de nye elementer 
i håndteringen af ansøgningerne for 2012 ville fungere til-
fredsstillende. Forbeholdet blev derfor ikke ophævet8.

42.
Der følges op på mangler, som konstateres ved revisioner, 
i forbindelse med regnskabsafslutningen.

43.
Der kan være særlige tilfælde, hvor arealers støtteberetti-
gelse til direkte betalinger ikke er indlysende. For at tage 
højde for dette udarbejdede Kommissionen et spørgeskema 
og et dokument, der afspejlede udvekslingen af synspunk-
ter med medlemsstaterne. På grundlag af spørgeskemaerne 
og drøftelserne blev det i dokumentet (DS/2010/04 rev1) 
konkluderet, at arealers støtteberettigelse er klar i langt de 
fleste tilfælde, og at vurderingen giver hverken kontrolmyn-
digheder eller landbrugere problemer.

8 AAR 2011 - http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/agri_aar_2011.pdf 

- s. 75.

Landbrugeren bør træffe sin beslutning om at fortsætte 
landbrugsproduktionen på de støtteberettigede hektar 
eller blot bevare arealerne i god landbrugs- og miljømæs-
sig stand ud fra markedsforholdene og ikke spørgsmålet 
om støtte. Medlemsstaternes definition af nationale stan-
darder betyder ikke nødvendigvis, at landbrugere forven-
tes at gennemføre en aktivitet, der har til formål at bevare 
el ler øge landbrugsproduktionen. Eurostats definit ion 
udelukker landbrugsarealer, hvor dyrkning er opgivet, fra 
det udnyttede landbrugsareal. Bedre målretning af støtten 
søges opnået i Kommissionens lovgivningsforslag om den 
fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 gennem definitio-
nen af en aktiv landbruger.

Tekstboks 2
I  h e n h o l d  t i l  a r t i k e l  1 4 3 b,  s t k .  4 ,  i  fo ro rd n i n g  ( E F ) 
nr. 1782/2003 (artikel 124 i forordning (EF) nr. 73/2009) skal 
landbrugsarealet i henhold til SAPS være den del af landets 
udnyttede landbrugsareal, der er holdt i god landbrugs-
mæssig stand, uanset om det er opdyrket, og eventuelt til-
passet i overensstemmelse med de objektive og ikke-dis-
k r iminerende k r iter ier,  som Bulgar ien el ler  Rumænien 
fastsætter med Kommissionens samtykke. For Bulgarien var 
de nationale kriterier for god landbrugsmæssig stand for 
græsarealer, om arealerne var egnede til græsning. Arealer, 
der er i god landbrugsmæssig stand, er derfor berettiget til 
støtte i henhold til SAPS i Bulgarien.

De rumænske myndigheder har udformet retningslinjer for 
klassificeringen af arealer, hvor dyrkning er opgivet. Inden 
for rammerne af den rumænske handlingsplan har de end-
videre kontrolleret mere end 11 000 referenceparceller, 
hvor dyrkning muligvis var blevet opgivet, for at bekræfte 
deres berettigelse til støtte. 

Under Kommiss ionens revis ion konstateres der  jævn-
ligt ikke-støtteberettiget jord i markidentifikationssyste-
merne. Der følges op på sådanne uoverensstemmelser 
ved regnskabsafslutningen.

44.
SAPS er en arealbaseret fast støttesats, hvis hovedformål er 
at yde grundlæggende indkomststøtte.
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46.
Stigningen i årsarbejdsenhed skyldes — ud over højere 
priser og offentlig støtte — også en reduktion i arbejds-
styrken i den pågældende periode.

47.
For at beskrive situationen fuldt ud skal der også tages 
højde for markedsindtægterne, når SAPS-betalingernes 
rolle vurderes.

48.
Da SAPS blev indfør t  i  2004,  steg nettoværdit i lvæksten 
i EU-10, men også i  EU-15. Senere varierede nettoværdi-
tilvæksten uden k lar sammenhæng med gennemførelsen 
af SAPS.

49.
SAPS er en arealstøtte uden krav om anmeldelse af land-
brugernes indkomst. Beløbet svarer til de støtteberettigede 
hektar. Nye medlemsstater kan desuden rette fokus mod 
særlige grupper af landbrugere/sektorer via supplerende 
nationale direkte betalinger (og særlig støtte). Mindre land-
brugeres indkomstsituation er omhandlet i lovgivningsfor-
slagene om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020.

Kommissionens lovgivningsforslag om den fælles land-
brugspolitik på vej mod 2020 omfatter gradvis reduktion af 
og indførelse af et loft over direkte betalinger, som vil gøre 
det muligt at begrænse betalingerne til landbrugerne.

50.
I en afkoblet støtteordning, der er oprettet for at tilskynde 
landbrugerne til øget markedsorientering, vil en tilpasning 
af støttens størrelse til f.eks. landbrugernes indkomstni-
veau være skadelig for målsætningen. Eftersom indkomst-
niveau hænger tæt sammen med produktionsniveau og 
-type, ville betingelserne i WTO’s grønne boks bestemt ikke 
være opfyldt.

Kommissionen anerkender dog, at fordelingen af støtte 
mellem landbrugere skal være mere målrettet, og det er 
derfor et centralt element i Kommissionens lovgivnings-
forslag om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020, 
hvor der f.eks. er fokus på unge landbrugere, områder med 
særlige naturbetingede forhold osv.

51.
Situationen er meget ensartet i EU-12. Da SAPS er en areal-
baseret støtte, modtager landbrug, som er store målt i hek-
tar, højere betalinger, som ikke nødvendigvis ledsages af 
høj produktion.

Den omfordelende effekt er også tydelig under enkeltbeta-
lingsordningen, hvor9 afkoblet støtte ydes til 82 % af mod-
tagerne, som modtager under 10 000 EUR, men som kun 
repræsenterer 24 % af de samlede betalinger. 

Ofte omfatter de 0,2 % store kooperativer, der består af 
mange mindre landbrug.

Rådet har besluttet,  at begrebet »graduering« (gradvis 
reduktion af de direkte betalinger) kun skal gælde for de 
nye medlemsstater, når størrelsen af de direkte betalinger 
mindst svarer til størrelsen i andre medlemsstater. 

Spørgsmålet om et hensigtsmæssigt mønster for fordelin-
gen af støtte mellem bedrifter af forskellige størrelser er 
omhandlet i Kommissionens lovgivningsforslag om den 
fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 via gradvis reduk-
tion af og indførelse af et loft over direkte betalinger og en 
særlig ordning for mindre landbrugere.

52.
Af hensyn til ordningens enkelthed tillades regionalise-
ring af SAPS-ordningen ikke. Nye medlemsstater kan dog 
yde nationale direkte betalinger til enkelte sektorer som 
kompensation for indfasningen. Denne foranstaltning giver 
sammen med støtte i henhold til artikel 131 (særlig støtte) 
mulighed for at tage hensyn til landbrugernes behov i føl-
somme sektorer (f.eks. dyreproducenter uden landbrugs-
arealer).  Ud over SAPS findes der under programmerne 
for udvik ling af landdistrikterne særlige muligheder for 
at yde støtte til landbrugere i ugunstigt stillede områder 
(USO-betalinger).

9 Data fra CATS 2010.
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53.
SAPS er en afkoblet ordning, og den omfatter derfor ingen 
produktionskrav. I  den sammenhæng bør en landbruger 
ikke anses for ikke at udføre en landbrugsmæssig aktivitet, 
blot fordi han ikke opretholder et vist produktionsniveau. En 
landbruger, der modtager støtte, skal dog udføre en land-
brugsmæssig aktivitet, som betyder, at han som minimum 
bevarer sin jord i god landbrugs- og miljømæssig stand. 

Selv om jorden kun bevares i god landbrugs- og miljømæs-
sig stand, bidrager SAPS til beskyttelsen af naturressourcer 
og skaber dermed grundlaget for tilvejebringelsen af offent-
lige goder via landbruget. Det er uhensigtsmæssigt at ind-
føre landbrugsproduktion som et kriterium, da dette vil være 
i strid med betalingernes afkoblede karakter, og da det ikke 
vil være foreneligt med betingelserne i WTO’s grønne boks.

Dette spørgsmål var omhandlet i sundhedstjekket gennem 
indførelsen af artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 73/2009. 
Dermed kan medlemsstaterne udelukke støttemodtagere, 
hvis landbrugsaktivitet kun udgør en ubetydelig del af ved-
kommendes samlede økonomiske virksomhed, eller som 
slet ikke udøver nogen landbrugsaktivitet. Kommissionen 
behandler dette spørgsmål yderligere i lovgivningsforsla-
gene om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 ved 
at foreslå definitionen af en aktiv landbruger.

54.
Nye medlemsstater kan yde nationale direkte betalinger 
til enkelte sektorer som kompensation for indfasningen. 
Denne foranstaltning giver sammen med støtte i henhold 
til artikel 131 (særlig støtte) mulighed for at tage hensyn til 
landbrugernes behov i følsomme sektorer (f.eks. dyrepro-
ducenter uden landbrugsarealer).

55.
I henhold til evalueringsplanen fra Generaldirektoratet for 
Landbrug evalueres artikel 68-foranstaltninger i 2013/2014. 
Derved vil Kommissionen få et komplet sæt gennemførel-
sesdata, herunder den rapport, som medlemsstaterne skal 
indgive senest den 1. oktober 2012, og mulighed for at 
behandle de ændringer, som medlemsstaterne indførte 
den 1. august 2011.

Kommissionen understreger, at artikel 68 også giver med-
lemsstaterne mulighed for at bruge en del af deres ram-
mebeløb under SAPS til at yde særlig støtte ved at gen-
nemføre otte andre kategorier af foranstaltninger.

57.
Instrumenterne under den fælles landbrugspolitik analyse-
res løbende af Kommissionen, navnlig via politikevaluerin-
ger. Hvad angår de direkte betalinger, er evalueringen af 
de forskellige indvirkninger opdelt efter emne.

En evaluering af de direkte betalingers indvirkning på ind-
komsten blev offentliggjort i 2011, og Kommissionen gen-
nemfører i øjeblikket en ekstern evaluering af de direkte 
betalingers strukturelle virkning, som omhandler virknin-
gen af de direkte støtteordninger, herunder SAPS, på for-
skellige aspekter af landbrugsbedrifternes struktur10. Eva-
lueringen afsluttes efter planen i efteråret 2013.

Eftersom SAPS er en overgangsordning til SPS, vurderes 
ordningens virkninger sammen med SPS inden for ram-
merne af denne evaluering.

58.
Andre instrumenter under den fælles landbrugspolitik, f.eks. 
støtte til udvikling af landdistrikterne og bedriftsrådgivnings-
systemer, tilbydes landbrugerne for at hjælpe dem med at 
løse de fleste af de problemer, Revisionsretten udpeger. 
Medlemsstaterne har udformet og udvalgt disse foranstalt-
ninger blandt en række muligheder, så de passer til deres 
behov for modernisering af landbrug, uddannelse af med-
arbejdere osv. Hvad angår selve jordpolitikken, ejerforhold 
og fragmentering, er Kommissionens råderum begrænset, da 
dette ikke er inden for Kommissionens kompetenceområde.

Ved at tilvejebringe en effektiv indkomstforsikring og en 
mindstegrad af indtægtsstabilitet hjælper SAPS-støtten 
landbrugere med at mindske de negative virkninger af 
sådanne strukturelle faktorer.

10 Evalueringen skal navnlig undersøge virkningen af direkte støtte på 

landbrugsbedrifternes struktur (størrelse, antal, arealanvendelse og antal 

husdyr), bevaring af landbrugsaktiviteter i marginalområder, indvirkninger 

på arbejdskraften og strategier for kapital og landbrugsvirksomhed.
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59.
Kommissionen deler ikke Revisionsrettens synspunkt fuldt 
ud. I henhold til den eksterne undersøgelse af markedet for 
jord varierer kapitaliseringsniveauet mellem lande og regi-
oner som følge af forskelle i deres jordmarkedsstrukturer. 
Eftersom effekten af støtte ikke kun påvirker inputpriserne, 
men også outputpriserne, er indflydelsen på landbrugsak-
tivitetens rentabilitet ikke ensartet og vanskelig at vurdere.

Hvis SAPS kapitaliseres i jordpriserne, og landbrugeren er 
jordejer, vil en kapitalisering af SAPS direkte øge værdien 
af vedkommendes aktiver. Hvis en landbruger derimod for-
pagter jorden, vil SAPS-betalinger kompensere for kapitali-
seringen af jordforpagtningsafgifter og højst være neutral 
sammenlignet med en situation uden SAPS. Det skal des-
uden erindres, at mange operatører, der bortforpagter jord, 
selv er landbrugere.

60.
Kommissionen har analyseret støttens indflydelse på jord-
priser (f.eks. CAP Health Check - Impact Assessment, kon-
sekvensanalyse i forbindelse med lovgivningsforslagene 
om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 og en 
ekstern undersøgelse om jordmarkedet i EU iværksat på 
Kommissionens initiativ).

K ap i ta l i se r ingen a f  s tøt te  i  jo rdpr i se r  i  en  regiona l 
SPS-model eller i SAPS kan bestemt være højere end i en 
historisk model. Dette er blevet vurderet i en undersøgelse 
bestilt af Kommissionens tjenestegrene11. Blandt de fak-
torer, der påvirker jordpriserne, har støtte under den fæl-
les landbrugspolitik dog en beskeden effekt. Udviklingen 
i jordpriserne er faktisk resultatet af et komplekst samspil 
mellem en lang række faktorer, og landbrugsstøtte er kun 
én af dem. Den betyder desuden ikke nødvendigvis en 
stigning i kapitaliseringen sammenlignet med tidligere 
koblede støtteformer. Der skal derfor udvises forsigtighed, 
når der drages konklusioner om SAPS-ordningens præcise 
indflydelse på prisen på landbrugsjord.

Tekstboks 3
Jordpolitik hører ikke ind under EU’s kompetenceområder. 
Kommissionen har desuden ikke ret til at gribe ind i private 
ordninger, der er resultatet af forhandlinger mellem land-
brugere og ejere.

11 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States under 

the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural Policy, 2008 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/landmarkets/index_en.htm.

61.
Forlængelsen af SAPS var resultatet af en anmodning fra de 
nye medlemsstater på politisk plan. 

I henhold til tiltrædelsestraktaten skulle SAPS være tilgæn-
gelig for de nye medlemsstater indtil udgangen af 2006 
med mulighed for forlængelse to gange med et år (indtil 
udgangen af 2008) på de nye medlemsstaters anmodning.

I henhold til artikel 122, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 
skal SAPS være tilgængelig indtil den 31. december 2013. 
Med den nye fælles landbrugspolitik ophører SAPS følgelig 
med at eksistere, og de nye medlemsstater har haft kend-
skab til denne bestemmelse siden januar 2009, da forord-
ningen blev offentliggjort.

64.
SAPS er aldrig blevet præsenteret som en permanent ord-
ning, men som en afvigelse fra den EU-ordning, der er til-
gængelig for de nye medlemsstater inden deres overgang 
til SPS.

Nye medlemsstater kan hvert år vælge at bringe anven-
delsen af  SAPS t i l  ophør og indføre den almindel ige 
EU-ordning. Der er gennemført drøftelser og flere tekniske 
høringer mellem Kommissionen og myndighederne i de 
nye medlemsstater, som tidligere har overvejet at indføre 
SPS. De nye medlemsstater er dog ansvarlige for at vurdere 
fordelene og ulemperne ved en beslutning om at bringe 
anvendelsen af SAPS til ophør og etablere de nødvendige 
administrative strukturer i henhold til EU-lovgivningen.

I henhold til artikel 122, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 
skal SAPS kunne anvendes indtil den 31. december 2013. 
Med den nye fælles landbrugspolitik ophører SAPS følgelig 
med at eksistere, og de nye medlemsstater har haft kend-
skab til denne bestemmelse siden januar 2009, da forord-
ningen blev offentliggjort.

65.
Medlemsstaterne er ansvarlige for rettidigt at træffe en 
beslutning om gennemførelsen af SPS.

Se også svar på punkt 64.
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67.
Fordelingen af SAPS blandt landbrugere afspejler land-
brugsstrukturen og står i forhold til landbrugernes bidrag 
til  bevarelsen af arealer i  god landbrugs- og miljømæs-
sig stand. Den bidrager dermed til beskyttelsen af natur-
ressourcer og skaber grundlaget for tilvejebringelsen af 
offentlige goder via landbruget.

Hvad angår enkeltbetalingsordningen, er der ingen kvan-
tificeret forbindelse mellem SAPS-støtte og omkostninger, 
der afholdes i forbindelse med landbrugsaktiviteter, herun-
der tilvejebringelsen af offentlige goder. 

Medlemsstater, der ønsker at differentiere størrelsen af beta-
linger mellem regioner, kunne den have gjort det ved at 
indføre SPS eller siden 2010 via den særlige støtte. Der fin-
des desuden foranstaltninger under programmer for udvik-
ling af landdistrikter (betalinger til ugunstigt stillede områ-
der), der har til formål at støtte ugunstigt stillede regioner.

Ved at tilvejebringe en effektiv indkomstforsikring og en 
mindstegrad af indtægtsstabilitet hjælper SAPS-støtten 
landbrugere med at mindske de negative virkninger af 
sådanne strukturelle faktorer.

En evaluering af de direkte betalingers indvirkning på ind-
komsten blev offentliggjort i 2011, og Kommissionen gen-
nemfører i øjeblikket en ekstern evaluering af de direkte 
betalingers strukturelle virkning, som omhandler virknin-
gen af de direkte støtteordninger, herunder SAPS, på for-
skellige aspekter af landbrugsbedrifternes struktur.

Nye medlemsstater kan hvert år vælge at indføre enkeltbe-
talingsordningen (SPS), og Kommissionen har gennemført 
en række tekniske høringer med interesserede medlems-
stater om dette spørgsmål. Kommissionens tjenestegrene 
står efter behov til  rådighed for høringer og assistance 
efter anmodning fra de interesserede medlemsstater.

68.
Definitionen af landbrugsaktivitet afspejler målet om at 
fremme landbrugernes markedsorientering og samtidig 
sikre, at betingelserne i WTO’s grønne boks overholdes. 
SAPS er afkoblet fra produktion og i overensstemmelse 
med betingelserne i WTO’s grønne boks. Produktionsfor-
pligtelser eller sammenkædning med produktionsfakto-
rer kan ikke indføres som kriterier for støtteberettigelse. 
I den sammenhæng kan landbrugere vælge at bevare jor-
den i god landbrugs- og miljømæssig stand i stedet for at 
producere landbrugsprodukter.

Hovedformålet med afkobling er markedsorientering, og 
som erhvervsdrivende driver landbrugere generelt aktivt 
landbrug for at opnå en indkomst fra salget af deres pro-
dukter og muligvis andre aktiviteter. Beslutningen om ikke 
at producere er også markedsorienteret, hvis de variable 
produktionsomkostninger ikke er dækket.

Kommissionen er dog af den opfattelse, at størstedelen af 
den landbrugsjord, der er omfattet af SAPS, bruges til pro-
duktion, og at støttemodtagere med begrænsede aktivi-
teter kun repræsenterer en lille procentdel af det samlede 
SAPS-areal.

Under drøftelserne om yderligere målretning af den direkte 
støtte i forbindelse med sundhedstjekket vurderede Rådet, 
at medlemsstaterne i henhold til subsidiaritetsprincippet 
og i overensstemmelse med deres konkrete økonomiske 
situation skulle have fleksibilitet til at beslutte, hvilke para-
metre der skal tages i betragtning i forbindelse med denne 
mulighed (at udelukke fysiske eller juridiske personer, hvis 
landbrugsaktivitet kun udgør en ubetydelig del af vedkom-
mendes samlede økonomiske virksomhed, eller hvis vigtig-
ste forretningsformål eller selskabsformål ikke er at drive 
landbrugsaktivitet). Kommissionen behandler dette spørgs-
mål yderligere i lovgivningsforslagene om den fælles land-
brugspolitik på vej mod 2020 ved at foreslå definitionen af 
en aktiv landbruger.
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69.
Under Kommissionens revis ion konstateres der jævn-
ligt ikke-støtteberettiget jord i markidentifikationssyste-
merne. Der følges op på sådanne uoverensstemmelser 
ved regnskabsafslutningen.

Fælles svar på anbefaling 1 og 2
Kriterier som f.eks. »konkrete og regulære landbrugsaktivite-
ter« kan kæde støttens størrelse sammen med støttemod-
tagerens opfyldelse af en konkret produktionsforpligtelse, 
hvilket ikke er foreneligt med hverken den fælles land-
brugspolitiks mål om at skabe en højere grad af markeds-
orientering via afkoblede direkte betalinger eller betingel-
serne i WTO’s grønne boks. Diversificering af aktiviteter er 
endvidere et skrøbeligt alternativ til begrænsede vækstmu-
ligheder i landbrugssektoren.

I henhold til den nuværende lovgivning (artikel 2 i forord-
ning (EF) nr. 73/2009) kan enhver fysisk eller juridisk person, 
som udøver landbrugsaktivitet, modtage direkte betalinger. 
Medlemsstaterne kan dog begrænse adgangen til direkte 
betalinger ved at anvende forordningens artikel 28, stk.  2. 
Det skal desuden bemærkes, at den enkelte medlemsstat er 
forpligtet til at fastlægge minimumskrav for god landbrugs- 
og miljømæssig stand.

Kommissionen behandler dette spørgsmål i lovgivningsfor-
slagene om den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020 
i definitionen af en aktiv landbruger og landbrugsaktivitet. 

70.
SAPS-støtte kan ikke regionaliseres, da SAPS er en over-
gangsordning hen imod regional støtte under enkeltbeta-
lingsordningen. Hvis en medlemsstat havde ønsket at dif-
ferentiere størrelsen af betalinger mellem regioner, kunne 
den der for have gjort det ved at indføre SPS eller siden 
2010 via den særlige støtte, der er omhandlet i artikel 131 
i forordning (EF) nr. 73/2009. Der findes desuden foranstalt-
ninger under programmer for udvikling af landdistrikter 
(betalinger til ugunstigt stillede områder), der har til formål 
at støtte ugunstigt stillede regioner.

71.
Se svar på anbefaling 3.

Anbefaling 3
Kommissionens lovgivningsforslag sigter mod en mere 
afbalanceret fordeling af støtten via en række foranstalt-
ninger som f.eks. gradvis reduktion af og indførelse af et 
loft over direkte betalinger, fleksibilitet mellem søjlerne, 
regional fordeling af de nationale lofter, konvergens mel-
lem værdien af betal ingsrettigheder og ordningen for 
mindre landbrugere. Under den nye politik har alle med-
lemsstater (herunder de nuværende SAPS-lande) mulighed 
for at regionalisere betalingerne under hensyntagen til de 
agronomiske og økonomiske forhold samt landbrugspo-
tentialet i de enkelte regioner.

72.
En evaluering af de direkte betalingers indvirkning på ind-
komsten blev offentliggjort i 2011, og Kommissionen gen-
nemfører i øjeblikket en ekstern evaluering af de direkte 
betalingers strukturelle virkning, som omhandler virknin-
gen af de direkte støtteordninger, herunder SAPS, på for-
skellige aspekter af landbrugsbedrifternes struktur12. Eva-
lueringen afsluttes efter planen i efteråret 2013.

73.
Ved at tilvejebringe en effektiv indkomstforsikring og en 
mindstegrad af indtægtsstabilitet hjælper SAPS-støtten 
landbrugere med at mindske de negative virkninger af 
sådanne strukturelle faktorer.

12 Evalueringen skal navnlig undersøge virkningen af direkte støtte på 

landbrugsbedrifternes struktur (størrelse, antal, arealanvendelse og antal 

husdyr), bevaring af landbrugsaktiviteter i marginalområder, indvirkninger 

på arbejdskraften og strategier for kapital og landbrugsvirksomhed.
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74.
Hvis SAPS kapitaliseres i jordpriserne, og landbrugeren er 
jordejer, vil en kapitalisering af SAPS direkte øge værdien 
af vedkommendes aktiver. Hvis en landbruger derimod for-
pagter jorden, vil SAPS-betalinger kompensere for kapitali-
seringen af jordforpagtningsafgifter og højst være neutral 
sammenlignet med en situation uden SAPS. Det skal des-
uden erindres, at mange operatører, der bortforpagter jord, 
selv er landbrugere.

Anbefaling 4
Spørgsmålet om jordpriser er analyseret i en undersøgelse 
om den måde, hvorpå markedet for jord fungerer i EU13, 
og i »CAP Health Check - Impact Assessment«14. Endnu en 
undersøgelse om markedsfaktorer gennemføres i øjeblikket 
under det syvende rammeprogram for forskning og udvik-
ling15. Kommissionen evaluerer endvidere i øjeblikket virk-
ningen af direkte støtte på landbrugsbedrifternes struktur.

Hvad angår de tilbudte værktøjer, hjælper SAPS-støtten 
landbrugere med at mindske de negative virkninger af 
sådanne strukturelle faktorer ved at tilvejebringe en effek-
tiv indkomstforsikring og en mindstegrad af indtægtssta-
bilitet. Andre instrumenter under den fælles landbrugs-
polit ik ,  f.eks.  støtte t i l  udvik l ing af landdistr ikterne og 
bedriftsrådgivningssystemer, tilbydes landbrugerne for at 
hjælpe dem med at løse de fleste af de problemer, Revi-
sionsretten udpeger. Medlemsstaterne har udformet og 
udvalgt disse foranstaltninger blandt en række muligheder, 
så de passer til deres behov for modernisering af landbrug, 
uddannelse af medarbejdere osv.

SAPS-støtten hjælper landbrugere med at mindske de 
negative virkninger af sådanne strukturelle faktorer.

13 Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States 

under the Influence of Measures Applied under the Common Agricultural 

Policy, endelig rapport, november 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/

analysis/external/landmarkets/index_en.htm.

14 CAP HEALTH CHECK – IMPACT ASSESSMENT NOTE N° 1 http://ec.europa.eu/

agriculture/healthcheck/ia_annex/c1_en.pdf.

15 Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the 

Member States, http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.

document&PJ_RCN=11351201.

75.
Medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe en beslutning 
om gennemførelsen af SPS og anmode Kommissionen om 
en høring. Kommissionens tjenestegrene står efter behov 
til rådighed for høringer og assistance efter anmodning 
fra de interesserede medlemsstater. Kommissionen skal 
respektere subsidiaritetsprincippet og kan ikke gribe ind 
i medlemsstaternes kompetencer.

Se også svar på anbefaling 5.

Anbefaling 5
Medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe en beslutning 
om gennemførelsen af SPS og anmode Kommissionen om 
en høring. Kommissionens tjenestegrene står efter behov 
til rådighed for høringer og assistance efter anmodning 
fra de interesserede medlemsstater. Kommissionen skal 
respektere subsidiaritetsprincippet og kan ikke gribe ind 
i medlemsstaternes kompetencer.
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DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

DEN GENERELLE AREALBETALINGSORDNING ER EN FORENKLET OVERGANGS-

INDKOMSTSTØT TEORDNING FOR LANDBRUGERNE I DE NYE MEDLEMSSTA-

TER. REVISIONSRET TEN BEMÆRKER, AT DER OGSÅ BLEV UDBETALT STØT TE 

TIL PERSONER, DER IKKE – ELLER KUN MARGINALT – UDØVEDE EN LAND-

BRUGSAKTIVITET, ELLER I RELATION TIL UUDNY T TEDE PARCELLER ELLER 

JORD, DER IKKE BLEV BRUGT TIL LANDBRUG. DA FORDELINGEN AF STØT-

TEN ER BASERET PÅ DET AREAL, LANDBRUGEREN RÅDER OVER, ER STØTTEN 

KONCENTRERET PÅ ET LILLE ANTAL STORE BEDRIFTER, OG SAPS-STØT TEN 

KAN FØRE TIL EN STIGNING I  JORDPRISER OG FORPAGTNINGSAFGIFTER. 

VEDVARENDE STRUKTURELLE SVAGHEDER OG STIGENDE JORDPRISER KAN 

PÅVIRKE STØTTENS EFFEKTIVITET OG PRODUKTIVITET NEGATIVT. REVISIONS-

RET TEN ANBEFALER, AT STØT TEN RET TES MOD DEN AKTIVE LANDBRUGER, 

DER UDØVER KONKRETE OG REGULÆRE LANDBRUGSAKTIVITETER, OG AT 

DER TILSTRÆBES EN MERE LIGEVÆGTIG FORDELING AF STØT TEN BLANDT 

LANDBRUGERNE, SOM TAGER HENSYN TIL DE SÆRLIGE FORHOLD, DER GØR 

SIG GÆLDENDE FOR BEDRIFTERNE I DE FORSKELLIGE REGIONER.


