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KORT BEGRUNDELSE

Med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og 
overvågning af den fælles landbrugspolitik samles alle bestemmelser og krav med sigte på en 
ensartet gennemførelse af den fælles landbrugspolitik i én eneste grundlæggende tekst med 
henblik på en effektiv gennemførelse af Europa 2020-strategien.

Forslaget til forordning er og skal ifølge sin karakter og mission være så rationelt som muligt 
og skal definere både hvert enkelt fænomen, der bør reguleres, når det finder sted i den fælles 
landbrugspolitik, og hver handling og/eller ensartet aktivitet på hele EU's område, der 
udarbejdes til dette formål.

Af denne grund egner forslaget sig dårligt, især når det betragtes i et perspektiv af regional 
udvikling, til ændringer og/eller tilføjelser, som ville kunne gå ud over dets mission eller 
resultater.

I denne sammenhæng har man valgt dels at lægge større fokus på de vigtigste modtagere af 
den fælles landbrugspolitik, nemlig landbrugerne og landdistrikterne, og dels at rette 
tilgangen mod de specifikke behov, som stammer fra de lokale territoriale karakteristika.

Især har man prøvet at rationalisere og effektivisere den institutionelle side af den fælles 
landbrugspolitik og mindske eller fjerne uretmæssige byrder, som skal bæres af landbrugerne. 
Selv om forordningen foreskriver, at betalingsorganerne skal være ansvarlige for deres 
ineffektivitet, og i hvilket omfang de skal være det, er dette ikke automatisk ensbetydende 
med en nedbringelse af byrderne for modtagerne. I perioder med store udsving på 
landbrugsmarkederne og økonomiske vanskeligheder kan en forsinket udbetaling nemlig 
medføre uretmæssige byrder for virksomhederne, som jo ville kunne opleve, at deres 
forhandlingsstyrke og økonomiske position er blevet svækket af faktorer, der ligger uden for 
deres kontrol.

Man har desuden prøvet at rette kriterierne for anvendelse af bedriftsrådgivningssystemet 
mod de landbrug og iværksættere, der har størst behov for rationel og kompetent vejledning i 
bedriftsstyring. Formålet med dette er at føre landbrugssektoren mod en fornuftig og 
utvungen rationalisering, navnlig i de landdistrikter, der stadig er befolket, og hvor landbruget 
stadig udgør en fond af kultur, vitalitet og rigdom - ikke blot af økonomisk karakter.

Samtidig har man prøvet at opprioritere de fordele, der er fælles for samfundene, snarere end 
at medvirke til enkeltpersoners misligholdende eller svigagtige adfærd, der ofte fører til 
krisesituationer, som på afgørende og varig vis forstyrrer de bestræbelser, der gøres i det 
pågældende område.

Til slut har man prøvet at rette overvågningsmålene også mod de økonomiske indikatorer, der 
integrerer og mest effektivt vidner om resultaterne af den fælles landbrugspolitik med det 
formål at tilvejebringe et så vidt muligt realistisk billede af konsekvenserne af anvendelsen af 
den fælles landbrugspolitik. I denne henseende anses det imidlertid for hensigtsmæssigt at 
overvåge yderligere variabler, såsom adgang til markederne, uddannelsesprocesser og 
prisstabilitet, udbredelse af kontraktøkonomi i landbruget, graden af udbredelse, produktion 
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og anvendelse af energi fra vedvarende energikilder inden for landbruget og i landdistrikterne, 
balanceret områdeudvikling (i det mindste på regionalt niveau), social mobilitet, demografisk 
dynamik, affolkning, indtægter (der ikke nødvendigvis stammer fra landbrugssektoren) og 
fattigdommen i landdistrikterne.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) For at modtagerne kan blive mere 
bevidste om forholdet mellem 
landbrugspraksis og forvaltning af 
landbrug på den ene side og standarder 
vedrørende miljø, klimaforandring, god 
landbrugsmæssig stand af jord, 
fødevaresikkerhed, folkesundhed, 
dyresundhed, plantesundhed og 
dyrevelfærd på den anden side, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne indfører et 
omfattende bedriftsrådgivningssystem, som 
tilbyder rådgivning til modtagerne. Dette 
bedriftsrådgivningssystem bør på ingen 
måde påvirke modtagernes forpligtelse og 
ansvar for at respektere disse standarder.
Medlemsstaterne bør også sørge for, at der 
er en klar adskillelse mellem rådgivning og 
kontrol.

(10) For at modtagerne kan blive mere 
bevidste om forholdet mellem en særlig, 
kompatibel og foretrukken
landbrugspraksis i referenceområdet og 
forvaltning af landbrug på den ene side og 
standarder vedrørende miljø, 
klimaforandring, god landbrugsmæssig 
stand af jord, fødevaresikkerhed, 
folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed 
og dyrevelfærd på den anden side, er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne indfører et 
omfattende bedriftsrådgivningssystem, som 
tilbyder rådgivning til modtagerne. Dette 
bedriftsrådgivningssystem bør på ingen 
måde påvirke modtagernes forpligtelse og 
ansvar for at respektere disse standarder.
Medlemsstaterne bør også opfordre 
modtagerne til at anvende 
rådgivningssystemet og sørge for, at der er 
en klar adskillelse mellem rådgivning og 
kontrol.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det bør være frivilligt for modtagerne 
at træde ind i bedriftsrådgivningssystemet.
Alle modtagere bør, uanset om de 
modtager støtte under den fælles 
landbrugsordning, kunne deltage i 
systemet. Medlemsstaterne vil dog kunne 
fastsætte prioriterede kriterier. På grund af 
systemets art er det hensigtsmæssigt, at de 
oplysninger, der opnås under 
rådgivningsarbejdet, behandles fortroligt, 
bortset fra i tilfælde af grove overtrædelser 
af Unionens lovgivning eller national 
lovgivning. For at sikre, at systemet 
fungerer effektivt, bør rådgiverne være 
passende kvalificerede og regelmæssigt 
modtage efteruddannelse.

(12) Selv om det bør være frivilligt for 
modtagerne at træde ind i 
bedriftsrådgivningssystemet, bør der 
foretages et intensivt fremstød for 
bedriftsrådgivningssystemet for at gøre 
landbrugerne opmærksomme på alle de 
fordele, de vil få ved at anvende systemet.
Alle modtagere bør, uanset om de 
modtager støtte under den fælles 
landbrugsordning, kunne deltage i 
systemet. Medlemsstaterne vil dog kunne 
fastsætte prioriterede kriterier især for 
landbrugere, der ellers ville kunne 
forblive udelukket fra det, og som har 
størst behov for en kompetent vejledning -
navnlig i områder kendetegnet ved en 
mikrofragmentering af landbruget. På 
grund af systemets art er det 
hensigtsmæssigt, at de oplysninger, der 
opnås under rådgivningsarbejdet, 
behandles fortroligt, bortset fra i tilfælde af 
grove overtrædelser af Unionens 
lovgivning eller national lovgivning. For at 
sikre, at systemet fungerer effektivt, bør 
rådgiverne være passende kvalificerede og 
regelmæssigt modtage efteruddannelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Det er vigtigt, at Kommissionen stiller 
de nødvendige bevillinger til dækning af 
udgifter, der er afholdt af de godkendte 
betalingsorganer på vegne af EGFL, til 
rådighed for medlemsstaterne i form af 
godtgørelser på grundlag af bogføringen af 

(13) Det er vigtigt, at Kommissionen stiller 
de nødvendige bevillinger til dækning af 
udgifter, der er afholdt af de godkendte 
betalingsorganer på vegne af EGFL, til 
rådighed for medlemsstaterne i form af 
godtgørelser på grundlag af bogføringen af 
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de udgifter, som disse organer afholder.
Indtil sådanne godtgørelser, i form af 
månedlige betalinger, er foretaget, skal 
medlemsstaterne stille finansielle midler til 
rådighed i overensstemmelse med deres 
godkendte betalingsorganers behov. De 
udgifter, som medlemsstaterne og de 
modtagere, der er involveret i 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, har til personale og drift,
bør afholdes af dem selv.

de udgifter, som disse organer afholder.
Indtil sådanne godtgørelser, i form af 
månedlige betalinger, er foretaget, skal 
medlemsstaterne stille finansielle midler til 
rådighed i overensstemmelse med deres 
godkendte betalingsorganers behov. For at 
effektivisere betalingsorganernes funktion 
bør de udgifter, som medlemsstaterne og 
de modtagere, der er involveret i 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, har til personale og drift, 
afholdes af organerne selv.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med brugen af det agrometeorologiske 
system og erhvervelsen og forbedringen af 
satellitbilleder, bør det være muligt for 
Kommissionen at forvalte 
landbrugsmarkederne og at gøre det lettere 
at overvåge landbrugsudgifterne.

(14) Med brugen af det agrometeorologiske 
system og erhvervelsen og forbedringen af 
satellitbilleder, bør det være muligt for 
Kommissionen at forvalte 
landbrugsmarkederne og at gøre det lettere 
at overvåge landbrugsudgifterne samt at få 
adgang til og yde rettidig bistand i tilfælde 
af naturkatastrofer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Programmerne for udvikling af 
landdistrikterne finansieres over Unionens 
budget på grundlag af forpligtelser i årlige 
trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra 
iværksættelsen af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne kunne råde 
over Unionens midler. Det er derfor 
nødvendigt at etablere en 
forfinansieringsordning, der kan sikre et 
regelmæssigt flow af betalinger til 

(23) Programmerne for udvikling af 
landdistrikterne finansieres over Unionens 
budget på grundlag af forpligtelser i årlige 
trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra 
iværksættelsen af programmerne for 
udvikling af landdistrikterne kunne råde 
over Unionens midler. Det er derfor 
nødvendigt at etablere en 
forfinansieringsordning, der kan sikre et 
regelmæssigt flow af betalinger til 
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modtagerne, ligesom grænserne for en 
sådan ordning bør fastlægges.

modtagerne, ligesom grænserne for en 
sådan ordning bør fastlægges.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Unionens støtte bør udbetales i god 
tid, således at modtagerne kan udnytte den 
effektivt. Hvis medlemsstaterne ikke 
overholder de betalingsfrister, der er fastsat 
i Unionens lovgivning, vil det kunne give 
alvorlige problemer for modtagerne og 
bringe princippet om Unionens budgets 
etårighed i fare. Derfor bør de udgifter, der 
er afholdt med overskridelse af 
betalingsfrister, udelukkes fra Unionens 
finansiering. For at kunne overholde 
proportionalitetsprincippet bør 
Kommissionen kunne fastsætte 
bestemmelser, der fastslår undtagelserne 
fra denne generelle regel. Dette princip, 
som er fastlagt i forordning (EF) nr. 
1290/2005, bør bibeholdes og gælde både 
for EGFL og ELFUL. Hvis 
medlemsstaterne betaler for sent, bør de 
tilføje renter til det oprindelige beløb i 
deres egne omkostninger for at kompensere 
modtagerne. En sådan bestemmelse vil
kunne give medlemsstaterne incitament til 
bedre at overholde betalingsfrister og vil 
kunne give modtagerne større sikkerhed for 
at blive betalt til tiden eller i det mindste 
blive kompenseret i tilfælde af for sen 
betaling.

(25) Unionens støtte bør udbetales i god 
tid, således at modtagerne kan udnytte den 
effektivt. Hvis medlemsstaterne ikke 
overholder de betalingsfrister, der er fastsat 
i Unionens lovgivning, vil det kunne give 
alvorlige problemer for modtagerne og 
bringe princippet om Unionens budgets 
etårighed i fare. Derfor bør de udgifter, der 
er afholdt med overskridelse af 
betalingsfrister, udelukkes fra Unionens 
finansiering. For at kunne overholde 
proportionalitetsprincippet bør 
Kommissionen kunne fastsætte 
bestemmelser, der fastslår undtagelserne
fra denne generelle regel. Dette princip, 
som er fastlagt i forordning (EF) nr. 
1290/2005, bør bibeholdes og gælde både 
for EGFL og ELFUL. Hvis 
medlemsstaterne betaler for sent, bør de 
tilføje renter til det oprindelige beløb i 
deres egne omkostninger for at kompensere 
modtagerne, og de relaterede likviditetslån 
bør figurere blandt modtagernes 
formuemæssige aktiviteter. En sådan 
bestemmelse vil kunne give 
medlemsstaterne incitament til bedre at 
overholde betalingsfrister og vil kunne give 
modtagerne større sikkerhed for at blive 
betalt til tiden eller i det mindste blive 
kompenseret i tilfælde af for sen betaling.

Begrundelse

Tidsrammen for betalingerne til modtagerne er af afgørende betydning, hvad enten der er tale 
om landbrugsbedrifter eller andre virksomheder eller leverandører af tjenesteydelser. For at 
beskytte den lokale økonomi bør forfaldne fordringer af denne grund bogføres blandt 
virksomhedernes formuemæssige aktiviteter, eftersom de indebærer et mere end rimeligt 
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sikkerhedsniveau.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør medlemsstaterne vedtage 
foranstaltninger, der kan sikre, at 
transaktioner, der finansieres gennem 
EGFL og ELFUL, rent faktisk har fundet 
sted og er gennemført korrekt.
Medlemsstaterne bør også forebygge, 
afsløre og effektivt behandle enhver 
uregelmæssighed eller manglende 
overholdelse af forpligtelser fra 
modtagernes side. I den forbindelse bør 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser finde 
anvendelse.

(37) For at beskytte Unionens finansielle 
interesser bør medlemsstaterne vedtage
rimelige foranstaltninger, der kan sikre, at 
transaktioner, der finansieres gennem 
EGFL og ELFUL, rent faktisk har fundet 
sted og er gennemført korrekt.
Medlemsstaterne bør også forebygge, 
afsløre og effektivt behandle enhver 
uregelmæssighed eller manglende 
overholdelse af forpligtelser fra 
modtagernes side. I den forbindelse bør 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser finde 
anvendelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af sanktioner 
findes i forskellige sektorforskrifter for 
landbruget. Disse regler bør samles i en og 
samme lovramme på et horisontalt plan. De 
bør dække medlemsstaternes forpligtelser 
med hensyn til administrativ kontrol og 
kontrol på stedet, regler om inddrivelse, 
nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der 
bør også fastlægges regler om kontrol af 
forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at 

(38) Bestemmelser vedrørende generelle 
principper for kontrol, tilbagetrækning, 
nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger 
og vedrørende pålæggelse af sanktioner 
findes i forskellige sektorforskrifter for 
landbruget. Disse regler bør samles og 
forenkles i en og samme lovramme på et 
horisontalt plan. De bør dække 
medlemsstaternes forpligtelser med hensyn 
til administrativ kontrol og kontrol på 
stedet, regler om inddrivelse, nedsættelse 
og udelukkelse fra støtte. Der bør også 
fastlægges regler om kontrol af 
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gøre med betaling af en støtte. forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at 
gøre med betaling af en støtte. Når 
fejlsatserne ligger på et acceptabelt 
niveau, bør medlemsstaterne mindske 
antallet af kontroller på stedet 
forholdsmæssigt.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares.

(41) De vigtigste elementer i det 
integrerede system og især bestemmelserne 
om en elektronisk database, et system til 
identifikation af landbrugsparceller, 
støtteansøgninger eller 
betalingsanmodninger fra landbrugerne og 
et system til identifikation og registrering 
af betalingsrettigheder, bør bevares på et 
passende niveau, samtidig med at der 
tages højde for nødvendigheden af, at 
landbrugerne og forvaltningsorganerne 
ikke pålægges unødige administrative 
byrder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Ifølge forordning (EF) nr. 485/2008 
skal medlemsstaterne træffe de fornødne 
forholdsregler for at sikre en effektiv 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser med henblik på blandt andet at 
sikre sig, at de foranstaltninger, der 
finansieres af EGFL, virkelig er blevet 
gennemført, og at de er blevet gennemført 
korrekt. Af hensyn til klarhed og 
rationalisering bør de relevante 
bestemmelser integreres i en og samme 

(44) Ifølge forordning (EF) nr. 485/2008 
skal medlemsstaterne træffe de fornødne 
forholdsregler for at sikre en effektiv 
beskyttelse af Unionens finansielle 
interesser med henblik på blandt andet at 
sikre sig, at de foranstaltninger, der 
finansieres af EGFL, virkelig er blevet 
gennemført, og at de er blevet gennemført 
korrekt. Af hensyn til enkelthed, klarhed 
og rationalisering bør de relevante 
bestemmelser integreres i en og samme 
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retsakt. Forordning (EF) nr. 485/2008 bør 
derfor ophæves.

retsakt. Forordning (EF) nr. 485/2008 bør 
derfor ophæves.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal 
gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør disse 
landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for dets 
kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner. Denne 
fritagelse bør dog ikke få nogen 
indflydelse på forpligtelsen til at 
overholde gældende bestemmelser i 
sektorlovgivningen og på muligheden for 
at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i 
medfør af denne lovgivning.

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen 
indebærer visse administrative bånd for 
både modtagere og nationale myndigheder, 
eftersom der må sikres journalføring, 
foretages kontrol og om nødvendigt 
pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør 
stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, 
være effektive og have afskrækkende 
virkning. Sådanne sanktioner bør ikke 
påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i 
andre bestemmelser i Unionens lovgivning 
eller national lovgivning. For at skabe 
sammenhæng er det hensigtsmæssigt at 
samle de relevante EU-bestemmelser i en 
enkelt retsakt. For landbrugere, der 
deltager i ordningen for mindre 
landbrugere, som er omhandlet i kapitel 
afsnit V i forordning (EU) nr. 
xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal 
gøres inden for 
krydsoverensstemmelsesordningen, anses 
for at overstige fordelene ved at beholde 
disse landbrugere under sidstnævnte 
ordning. Af hensyn til forenkling bør disse 
landbrugere derfor fritages for 
krydsoverensstemmelse og navnlig for dets 
kontrolsystem og for risikoen for 
krydsoverensstemmelsessanktioner.
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Begrundelse

Mindre landbrugere er i sagens natur "grønnere" end større bedrifter.De offentlige 
myndigheder skal derfor i hvert enkelt tilfælde forsøge at mindske de administrative byrder 
for de mindre landbrugere og de små familiebrug i lyset af deres sociale og kulturelle fordele 
for landdistrikterne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) En effektiv gennemførelse af 
krydsoverensstemmelse kræver 
verifikation hos modtagerne af, at 
forpligtelserne bliver overholdt. Beslutter 
en medlemsstat at gøre brug af muligheden 
for ikke at foretage en nedsættelse eller 
udelukkelse, hvis det pågældende beløb er 
mindre end 100 EUR, bør den kompetente 
kontrolmyndighed for et udsnit af 
modtagere i det efterfølgende år verificere, 
at den konstaterede manglende 
overholdelse er blevet afhjulpet.

(60) En effektiv gennemførelse af 
krydsoverensstemmelse kræver 
verifikation hos modtagerne af, at 
forpligtelserne bliver overholdt. Beslutter 
en medlemsstat at gøre brug af muligheden 
for ikke at foretage en nedsættelse eller 
udelukkelse, hvis det pågældende beløb er 
mindre end 100 EUR, bør den kompetente 
kontrolmyndighed for et udsnit af 
modtagere i det efterfølgende år verificere, 
at den konstaterede manglende 
overholdelse er blevet afhjulpet.
Medlemsstaterne kan desuden indføre en 
mekanisme til hurtig varsling, der kan 
finde anvendelse på de første mindre 
alvorlige overtrædelser for at gøre 
krydsoverensstemmelsesordningen mere 
spiselig for landbruget og sikre en tættere 
inddragelse af landbrugerne i 
gennemførelsen af kravet. Mekanismen 
bør bestå i en advarselsskrivelse, der 
følges op af afhjælpende foranstaltninger 
fra modtagerens side, hvilket 
medlemsstaten skal overvåge i løbet af det 
følgende år.
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) udlæg i virksomheden eller dele heraf 
som følge af finansieringer, der er blevet 
fejlagtigt tildelt gennem bekendtgørelser, 
som senere erklæres for ikke at være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen. 

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Betalingsorganer er særlige tjenester 
eller organer i medlemsstaterne eller 
regionerne, som er ansvarlige for 
forvaltning og kontrol (inden for 
selvsamme organers grænser) af udgifter, 
som både er omhandlet i artikel 4, stk. 1, 
og artikel 5.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

I tråd med regionaliseringen af den fælles landbrugspolitik forekommer det uhensigtsmæssigt 
at betro opgaverne til ét eneste organ på nationalt plan, især hvor det nationale område har 
geomorfologiske, klima- og jordbundsmæssige, dyrkningsmæssige og kulturelle specifikke 
karakteristika, der er stærkt påvirket af områdets størrelse. Desuden forekommer det 
hensigtsmæssigt at prøve at rationalisere aktiviteten ved at sætte den i direkte forbindelse 
med universiteter og forskningsinstitutter for at bringe det akademiske personale (heriblandt 
forskere i forskellige sammenhænge) tættere på erhvervsproblematikkerne.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Et intensivt fremstød for 
bedriftsrådgivningssystemet skal gøre 
landbrugerne opmærksomme på alle de 
fordele, de vil få ved at anvende systemet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 4 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af programmet udbetaler 
Kommissionen en foreløbig forfinansiering 
for hele programperioden. Denne 
foreløbige forfinansiering udgør 7 % af 
ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan 
splittes op i maksimalt tre trancher 
afhængigt af disponible budgetmidler. Den 
første tranche skal udgøre 3 % af ELFUL's 
deltagelse i det pågældende program.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Der skal gives sammenhængende, 
objektive og globale oplysninger både 
inden for og uden for Unionen med henblik 
på at give et samlet billede af denne politik.
Oplysningerne kan planlægges i forhold 
til specifikke mål og for at fokusere på 
emner og problematikker, som kan være 
afgrænset til specifikke territoriale 
niveauer.

Ændringsforslag 21
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Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal mindske frekvensen 
af kontroller på stedet i medlemsstaterne, 
når det fremgår af godkendelsesorganets 
udtalelse om de underliggende 
transaktioners lovlighed og rigtighed, at 
fejlsatsen er på et acceptabelt niveau.

Begrundelse

Kommissionens kontroller på stedet bør mindskes, når gennemgangen af lovligheden og 
rigtigheden viser, at fejlsatsen er på et acceptabelt niveau, hvilket forhåbentligt vil reducere 
omkostningerne i forbindelse med sådanne inspektioner.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis inddrivelsen imidlertid, af 
årsager der ikke kan tilskrives den 
pågældende medlemsstat, ikke kan finde 
sted inden for den tidsfrist, der er anført i 
første afsnit af dette stykke og det beløb, 
der skal inddrives, overskrider 1 mio. 
EUR, kan Kommissionen efter 
anmodning fra medlemsstaten forlænge 
tidsfristen med højst 50 % af den 
oprindelige tidsfrist.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som 
følge af uregelmæssigheder eller 
forsømmelighed anmoder medlemsstaterne 

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

modtageren om tilbagebetaling inden for
en frist på 24 måneder efter den nationale 
kompetente myndigheds beslutning om de 
beløb, der skal tilbagebetales som 
opfølgning på den endelige 
kontrolrapport eller et tilsvarende 
dokument i henhold til gældende 
lovgivning, og indfører det hertil svarende 
beløb i betalingsorganets debitorregnskab.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne indfører effektive, 
proportionale og risikobaserede
forvaltnings- og kontrolsystemer, der
opfylder målregionernes specifikke behov, 
og som kan sikre, at lovgivningen om 
Unionens støtteordninger overholdes. Den 
enkelte medlemsstat er via det nationale 
koordineringsorgan ansvarlig for at 
tilpasse forvaltnings- og kontrolsystemet 
til deres regioners specifikke forhold på 
basis af betalingsorganernes 
indberetninger i henhold til artikel 7, stk. 
3. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også 
fokusere på de største fejl.

2. I forbindelse med kontrol på stedet 
udvælger den ansvarlige myndighed sin 
stikprøve blandt samtlige ansøgere, 
omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt 
del og en risikobaseret del, for at opnå en 
repræsentativ fejlrate og samtidig også 
fokusere på de største fejl. Antallet af 
kontroller på stedet skal reduceres 
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proportionelt med risikoen og med 
henblik på at mindske de administrative 
byrder for såvel de offentlige myndigheder 
som landbrugerne.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 91 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan oprette et 
varslingssystem, som giver modtagere, der 
har overtrådt reglerne, mulighed for at 
afhjælpe en uregelmæssighed, inden der 
pålægges administrative sanktioner. Hvis 
en medlemsstat beslutter at gøre brug af 
denne mulighed, fremsender den 
kompetente myndighed en indledende 
advarselsskrivelse til modtageren, der 
informerer om uregelmæssigheden og 
forpligtelsen til straks at afhjælpe den. I 
det efterfølgende år skal den kompetente 
myndighed desuden kontrollere, at 
modtageren har afhjulpet den 
pågældende overtrædelse.
Et sådan alarmsystem skal kun finde 
anvendelse i tilfælde af 
førstegangsovertrædelser, der ikke anses 
for "grove", og hvis ”omfang” 
udelukkende er begrænset til den 
lovovertrædende modtagers bedrift i 
henhold til kriterierne i artikel 99, litra a).

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Reglerne om krydsoverensstemmelse er de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav i 
henhold til Unionens lovgivning og 

Reglerne om krydsoverensstemmelse er de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav i 
henhold til Unionens lovgivning og 
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standarderne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand af jord, der fastsættes på 
nationalt plan som anført i bilag II, 
vedrørende følgende områder:

standarderne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand af jord, der fastsættes på 
nationalt plan efter forslag fra regionerne 
og i overensstemmelse med de lokale 
specifikke territoriale karakteristika, som
anført i bilag II. Reglerne vedrører
følgende områder:

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne sikrer, at alle 
landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke 
længere anvendes til produktionsformål, 
holdes i god landbrugs- og miljømæssig 
stand.Medlemsstaterne fastlægger på 
nationalt og (hvor det er hensigtsmæssigt)
regionalt plan, og på baggrund af 
vurderinger, der støttes af videnskabelige 
data, minimumsstandarder for modtagerne 
for god landbrugs- og miljømæssig stand 
på grundlag af bilag II, idet der tages 
hensyn til de pågældende områders særlige 
karakteristika, herunder jordbunds- og 
klimaforhold, eksisterende 
landbrugssystemer, arealanvendelse samt 
definition og ændring af landskabet (også 
som følge af naturkatastrofer, såsom 
oversvømmelser eller brande), vekseldrift,
landbrugspraksis og landbrugsstrukturer. 
Medlemsstaterne skal ikke fastlægge 
minimumskrav, som ikke er fastsat i bilag 
II.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre 
brug af den mulighed, der er nævnt i 
første afsnit, træffer den kompetente 
myndighed for tilfældigt udvalgte 
modtagere i det følgende år de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
verificere, at modtageren har afhjulpet de 
konstaterede manglende overholdelser. 
Modtageren underrettes om resultatet 
heraf og om forpligtelsen til at træffe 
afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Begrundelse

Efter min mening er Kommissionens løsning om at afskaffe opfølgningskontrollerne i tilfælde 
af mindre overtrædelser god. Hvad angår den løsning, der består i at begrænse kontrollerne i 
overensstemmelse med minimumsreglen, mener vi imidlertid, at forenklingen bør omfatte en 
fuldstændig afskaffelse af gentagne kontroller af overtrædelser underlagt minimumsreglen.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.
Ressourcerne i henhold til dette stykke 
forbliver i så fald til rådighed for de 
pågældende regioner og kan tildeles til 
infrastrukturindgreb i landdistrikter. 

Begrundelse

De ressourcer, der stammer fra enkelte modtageres fejlagtige adfærd, som kan risikere at gå 
ud over en vellykket gennemførelse af de foranstaltninger, som de regionale samfund har 
iværksat på forskellige niveauer, bør geninvesteres (i overensstemmelse med kravene for 
anvendelse af indtægterne) til fordel for de pågældende samfund. 

Ændringsforslag 31
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Forslag til forordning
Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilbageholde 10 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Medlemsstaterne kan tilbageholde 25 % af 
de beløb, der fremkommer ved 
anvendelsen af de nedsættelser og 
udelukkelser, der henvises til i artikel 99.

Begrundelse

Jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at Kommissionen har indført denne ændring (en 
nedsættelse fra 10 % til 25 %). I henhold til den nuværende forordning (artikel 25 i 
forordning nr. 73/2009) kan medlemsstaterne beholde 25 % af det beløb, der fremkommer ved 
gennemførelse af nedsættelserne.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ligevægtig rumlig udvikling med fokus 
på beskæftigelse, vækst og fattigdom i
landdistrikterne.

c) balanceret områdeudvikling (i det 
mindste på regionalt niveau), med fokus 
på beskæftigelse i landdistrikter, vækst, 
social mobilitet, demografisk dynamik, 
affolkning, indtægter og fattigdom i
landdistrikter.
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