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KORT BEGRUNDELSE

I traktaten skelnes der mellem de beføjelser, der tillægges Kommissionen til at vedtage 
almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-
væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt, og Kommissionens beføjelser til 
at vedtage ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter.

Lovgiveren giver Kommissionen til opgave at fastlægge yderligere elementer, som er 
nødvendige for, at den af lovgiver fastsatte ordning kan fungere efter hensigten. For at 
garantere en ensartet anvendelse af ordningen i alle medlemsstater har lovgiveren tildelt 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser.

Ordføreren mener, at den foreliggende tekst om ændring af forordning nr. 1659/2005 i 
tilstrækkelig grad når de påtænkte mål. Han har dog stillet tre ændringsforslag, som 
understreger nødvendigheden af at styrke ledelsen på dette område ved at understrege, at de 
lokale og regionale repræsentanter og aktører skal deltage fuldt ud i alle beslutninger, der skal
træffes. 

Ordføreren mener navnlig, at en fin balance mellem de miljømæssige og økonomiske behov 
skal finjusteres endeligt.

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 – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Rådgivningstjenester bør anvendes til 
at bistå landbrugerne med at vurdere deres 
landbrugsbedrifters resultater og udpege 
nødvendige forbedringer med hensyn til de 
lovbestemte forvaltningskrav og 
betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, jf. 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 og 
fællesskabsstandarderne for sikkerhed på 
arbejdspladsen. Da støtten til anvendelse af 

(13) Rådgivningstjenester bør anvendes til 
at bistå landbrugerne med at vurdere deres 
landbrugsbedrifters resultater og udpege 
nødvendige forbedringer med hensyn til de 
lovbestemte forvaltningskrav og 
betingelserne for god landbrugs- og 
miljømæssig stand, jf. 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 og 
fællesskabsstandarderne for sikkerhed på 
arbejdspladsen. Da støtten til anvendelse af 
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rådgivningstjenester allerede har stået til 
rådighed i adskillige år, bør der tilskyndes 
til en mere målrettet anvendelse for 
derigennem bedre at afspejle modtagerens 
individuelle behov.

rådgivningstjenester allerede har stået til 
rådighed i adskillige år, bør der tilskyndes 
til en mere målrettet anvendelse for 
derigennem bedre at afspejle modtagerens 
individuelle behov. Medlemsstaterne bør 
opfordres til at oprette platforme for e-
rådgivning for landbrugere gennem 
bredbånd. Der bør også tilskyndes til 
anvendelse af alle rådgivningstjenester, 
som stilles til rådighed af regionale og 
lokale myndigheder, og som fremmer 
landbrugernes anvendelse af 
informationsteknologi. 

Or. en

Begrundelse

E-rådgivningsinstrumentet giver medlemsstaterne en enestående mulighed for at 
kommunikere med landbrugere i afsidesliggende områder. Det er en forudsætning for 
økonomisk udvikling, at landbrugere har bedre adgang til internettjenester såsom 
bredbåndsinternet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Ifølge artikel 10 i Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter 
pålægges medlemsstaterne med henblik på 
at styrke den økologiske sammenhæng i 
Natura 2000-nettet at bestræbe sig på at 
fremme forvaltningen af de elementer i 
landskabet, som ved deres lineære og 
kontinuerlige struktur eller deres rolle som 
trædesten er væsentlige for vilde arters 
migration, spredning og genetiske 
udveksling. Sådanne områder bør kunne 
komme i betragtning til Natura 2000-
betalinger. Men for at sikre, at betalingerne 
fortsat hovedsagelig anvendes til udpegede 
Natura 2000-områder, er det 
hensigtsmæssigt at begrænse deres andel i 

(17) Ifølge artikel 10 i Rådets direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter 
pålægges medlemsstaterne med henblik på 
at styrke den økologiske sammenhæng i 
Natura 2000-nettet at bestræbe sig på at 
fremme forvaltningen af de elementer i 
landskabet, som ved deres lineære og 
kontinuerlige struktur eller deres rolle som 
trædesten er væsentlige for vilde arters 
migration, spredning og genetiske 
udveksling. Sådanne områder bør kunne 
komme i betragtning til Natura 2000-
betalinger. Men for at sikre, at betalingerne 
fortsat hovedsagelig anvendes til udpegede 
Natura 2000-områder, er det 
hensigtsmæssigt at begrænse deres andel i 
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forhold til de udpegede Natura 2000-
områder. 

forhold til de udpegede Natura 2000-
områder. I den forbindelse bør de 
regionale og lokale myndigheder skabe en 
balance mellem miljøforskrifter og lokale 
udviklingsbehov.

Or. en

Begrundelse

For at undgå et misforhold mellem miljøforskrifter og den lokale udvikling skal der indgås et 
kompromis, således at der tages højde for hensynet til både økonomisk investering og 
miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Hver medlemsstat er pålagt at oprette 
et nationalt landdistriktsnetværk. For at 
sikre, at de forskellige landdistriktsnetværk 
er oprettet på en sammenhængende og 
ensartet måde, bør Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte nærmere 
bestemmelser for oprettelsen og driften af 
disse netværk. 

(19) Hver medlemsstat er pålagt at oprette 
et nationalt landdistriktsnetværk, som 
omfatter nationale, regionale og lokale 
repræsentanter. For at sikre, at de 
forskellige landdistriktsnetværk er oprettet 
på en sammenhængende og ensartet måde, 
bør Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte nærmere 
bestemmelser for oprettelsen og driften af 
disse netværk. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at ikke blot forholdet mellem den enkelte medlemsstat og det nationale 
landdistriktsnetværk etableres, men at det enkelte nationale landdistriktsnetværk består af 
nationale, regionale og lokale repræsentanter for at sikre tætte forbindelser med borgernes 
behov. 


