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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 29. 
november 2017 med titlen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" konkluderes det, at 
den fælles landbrugspolitiks svar på 
fremtidens udfordringer og muligheder 
fortsat bør intensiveres, navnlig med 
hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, 
vækst og investeringer, styrke 
bekæmpelsen af og tilpasningen til 
klimaændringer og bringe forskning og 
innovation ud af laboratorierne og ud på 
marker og markeder. Den fælles 
landbrugspolitik bør desuden imødekomme 
borgernes bekymringer vedrørende 
bæredygtig landbrugsproduktion.

(1) I meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget af 29. 
november 2017 med titlen "Fremtiden for 
fødevarer og landbrug" konkluderes det, at 
den fælles landbrugspolitiks svar på 
fremtidens udfordringer og muligheder 
fortsat bør intensiveres, navnlig med 
hensyn til at sætte skub i beskæftigelse, 
vækst og investeringer, hæve 
arbejdsstandarderne, styrke bekæmpelsen 
af og tilpasningen til klimaændringer, 
tilpasse og overføre forskning og 
innovation fra laboratorierne til marker og 
markeder. Den fælles landbrugspolitik bør 
desuden imødekomme borgernes 
bekymringer vedrørende bæredygtig 
landbrugsproduktion og udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/209

Ændringsforslag 209
Pina Picierno
for S&D-Gruppen

Report A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Forslag til forordning
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) I Kommissionens meddelelse "En 
jord til bord-strategi for et fair, sundt og 
miljøvenligt fødevaresystem" af 20. maj 
2020 slås der til lyd for, at de centrale 
principper i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder overholdes. Hensynet 
til arbejdstagernes sociale beskyttelse, 
arbejds- og boligforhold samt beskyttelse 
af sundhed og sikkerhed vil spille en 
vigtig rolle i opbygningen af retfærdige, 
stærke og bæredygtige fødevaresystemer. 
Den fælles landbrugspolitik bør være et af 
redskaberne til at fremme målene i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 210
Pina Picierno
for S&D-Gruppen

Report A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Konditionalitet er et vigtigt element 
i den fælles landbrugspolitik, navnlig i 
forbindelse med miljø- og klimaaspekter, 
men også med hensyn til folkesundheds- 
og dyrevelfærdsaspekter. Dette indebærer, 
at der bør foretages kontrol og om 
nødvendigt anvendes sanktioner for at 
sikre, at konditionalitetssystemet virker i 
praksis. For at skabe lige 
konkurrencevilkår for støttemodtagere i 
forskellige medlemsstater bør der indføres 
visse generelle bestemmelser om kontrol 
og sanktioner i konditionalitetssystemet på 
EU-plan.

(55) Konditionalitet er et vigtigt element 
i den fælles landbrugspolitik, idet det 
sikrer, at betalingerne opnår en høj grad 
af bæredygtighed, og at der skabes lige 
konkurrencevilkår for landbrugere i og på 
tværs af medlemsstaterne, navnlig i 
forbindelse med sociale aspekter, miljø- og 
klimaaspekter, men også med hensyn til 
folkesundhed og dyrevelfærd. Dette 
indebærer, at der bør foretages kontrol og 
om nødvendigt anvendes sanktioner for at 
sikre, at konditionalitetssystemet virker i 
praksis. For at sikre sådanne lige 
konkurrencevilkår for støttemodtagere i 
forskellige medlemsstater bør der på EU-
plan indføres visse generelle bestemmelser 
om konditionalitet samt kontrol og 
sanktioner i forbindelse med manglende 
overholdelse.

Or. en
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Ændringsforslag 211
Pina Picierno
for S&D-Gruppen

Report A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Forslag til forordning
Artikel 84

Kommissionens forslag Ændringsforslag

84 Kontrolsystem i forbindelse med 
konditionalitet

84 Kontrolsystem i forbindelse med 
konditionalitet

1. 1.

Medlemsstaterne opretter et kontrolsystem 
for at sikre, at modtagerne af den støtte, 
der er omhandlet i artikel 11 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer] og i henholdsvis kapitel IV i 
forordning (EU) nr. 228/2013 og i kapitel 
IV i forordning (EU) nr. 229/2013, 
opfylder de forpligtelser, der er omhandlet 
i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i 
forordning (EU) …/…[forordningen om 
strategiske planer].

Medlemsstaterne har et kontrolsystem for 
at sikre, at følgende støttemodtagere 
opfylder de forpligtelser, der er omhandlet 
i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i 
forordning (EU) …/… [forordningen om 
strategiske planer].

a) modtagerne af de direkte 
betalinger, der er omhandlet i afsnit III, 
kapitel II, i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer]
b) modtagerne af de årlige præmier, 
der er omhandlet i artikel 65, 66 og 67 i 
forordning (EU) …/… [forordningen om 
strategiske planer]
c) modtagerne af den støtte, der er 
omhandlet i henholdsvis kapitel IV i 
forordning (EU) nr. 228/2013 og kapitel 
IV i forordning (EU) nr. 229/2013.

Medlemsstaterne kan anvende deres 
eksisterende kontrolsystemer og 
forvaltning til at sikre, at reglerne om 

Medlemsstaterne kan anvende deres 
eksisterende kontrolsystemer og 
forvaltning til at sikre, at reglerne om 
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konditionalitet overholdes. konditionalitet overholdes.

Disse systemer skal være kompatible med 
det kontrolsystem, der er omhandlet i dette 
stykkes første afsnit.

Disse systemer skal være kompatible med 
det kontrolsystem, der er omhandlet i dette 
stykkes første afsnit.

For at sikre overholdelse af de gældende 
arbejds- og ansættelsesvilkår i henhold til 
relevante kollektive overenskomster og 
social- og arbejdsmarkedsretten på 
nationalt plan, EU-plan og internationalt 
plan sikrer medlemsstaterne samarbejde 
mellem de kompetente nationale 
myndigheder med ansvar for arbejdstilsyn 
og det kontrolsystem, der er omhandlet i 
første afsnit. I grænseoverskridende 
situationer sikres koordinering og 
samarbejde også med Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed, hvis 
aktiviteter reguleres af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1149 af 20. juni 2019.

Medlemsstaterne foretager en årlig 
evaluering af det kontrolsystem, der er 
nævnt i første afsnit, på grundlag af de 
resultater, der er nået.

Medlemsstaterne foretager en årlig 
evaluering af det kontrolsystem, der er 
nævnt i første afsnit, på grundlag af de 
resultater, der er nået.

2. I dette kapitel forstås ved: 2. I dette kapitel forstås ved:

a) "krav": ethvert lovgivningsbestemt 
forvaltningskrav i henhold til EU-retten 
som omhandlet i artikel 11 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer] i en given retsakt, som 
indholdsmæssigt adskiller sig fra andre 
krav i samme retsakt

a) "krav": ethvert lovgivningsbestemt 
forvaltningskrav i henhold til EU-retten 
som omhandlet i artikel 11 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer] i en given retsakt, som 
indholdsmæssigt adskiller sig fra andre 
krav i samme retsakt

b) "retsakt": de direktiver og 
forordninger, der er nævnt i artikel 11 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer].

b) "retsakt": de direktiver og 
forordninger, der er nævnt i artikel 11 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer].

ba) "gentagen manglende 
overensstemmelse": manglende 
overensstemmelse med samme krav eller 
norm konstateret mere end én gang, 
forudsat at modtageren er blevet 
underrettet om en tidligere manglende 
overensstemmelse og, hvor relevant, har 
haft mulighed for at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at bringe denne til 
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ophør.
3. I det kontrolsystem, der er 
omhandlet i stk. 1:

3. For at opfylde forpligtelserne i 
forbindelse med kontrol, der er fastsat i 
stk. 1:

a) skal medlemsstaterne inkludere 
kontrol på stedet for at verificere, at 
støttemodtagerne opfylder forpligtelserne i 
afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer]

a) skal medlemsstaterne inkludere 
kontrol på stedet for at verificere, at 
støttemodtagerne opfylder forpligtelserne i 
afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer]

b) kan medlemsstaterne, afhængigt af 
de pågældende krav, standarder, retsakter 
eller konditionalitetsområder beslutte at 
benytte sig af den kontrol, der allerede er 
foretaget inden for rammerne af de 
kontrolsystemer, der finder anvendelse på 
de respektive krav, standarder, retsakter 
eller konditionalitetsområder, på betingelse 
af, at denne kontrol er mindst lige så 
effektiv som den kontrol på stedet, der er 
omhandlet i litra a)

b) kan medlemsstaterne, afhængigt af 
de pågældende krav, standarder, retsakter 
eller konditionalitetsområder beslutte at 
benytte sig af den kontrol, der allerede er 
foretaget inden for rammerne af de 
kontrolsystemer, der finder anvendelse på 
de respektive krav, standarder, retsakter 
eller konditionalitetsområder, på betingelse 
af, at denne kontrol er mindst lige så 
effektiv som den kontrol på stedet, der er 
omhandlet i litra a)

c) kan medlemsstaterne eventuelt gøre 
brug af telemåling eller 
arealovervågningssystemet med henblik på 
at udføre den kontrol på stedet, der er 
omhandlet i litra a)

c) kan medlemsstaterne eventuelt, og 
når det er muligt, gøre brug af telemåling 
eller arealovervågnings- og 
kontrolsystemet med henblik på at udføre 
den kontrol på stedet, der er omhandlet i 
litra a) og
ca) skal medlemsstaterne etablere et 
system for tidlig varsling

d) skal medlemsstaterne på grundlag 
af en risikoanalyse fastlægge stikprøven 
med henblik på den kontrol, der er 
omhandlet i litra a), og som skal foretages 
hvert år; de inkluderer en tilfældig 
komponent i stikprøven og sørger for, at 
stikprøven omfatter mindst 1 % af de 
støttemodtagere, der modtager støtte som 
omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 
2, i forordning (EU) .../...[forordningen 
om strategiske planer].

da) Med henblik på kontrol af, at 
modtagerne overholder de gældende 
arbejds- og ansættelsesvilkår i henhold til 
de relevante kollektive overenskomster og 
social- og arbejdsmarkedsretten på 
nationalt plan, EU-plan og internationalt 
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plan under henvisning til [forordningen 
om strategiske planer], bør den stikprøve, 
der er omhandlet i litra d), dække mindst 
10 % af de støttemodtagere, der modtager 
den støtte, der er omhandlet i afsnit III, 
kapitel 1, afdeling 2, i forordning 
(EU).../... [forordningen om strategiske 
planer].
3a. Medlemsstaterne fastlægger 
kontrolprøven for den kontrol, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 3, litra a), 
der skal foretages årligt på grundlag af en 
risikoanalyse, hvorpå vægtningsfaktorer 
og en stikprøvekomponent kan finde 
anvendelse, og drager omsorg for, at 
stikprøven omfatter mindst 1 % af de 
støttemodtagere, der modtager støtte som 
omhandlet i afsnit III, kapitel 1, afdeling 
2, i forordning (EU) .../... [forordningen 
om strategiske planer].
3b. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om forenklede kontroller for 
landbrugere, som deltager i de ordninger, 
som er omhandlet i artikel 25 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer].
3c. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter regler om 
gennemførelsen af kontrol som 
omhandlet i denne artikel, herunder 
regler ifølge hvilke der tages højde for 
følgende faktorer ved risikoanalyse:
a) landbrugernes deltagelse i 
bedriftsrådgivningssystemet i henhold til 
artikel 13 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer]
b) landbrugernes deltagelse i et 
certificeringssystem i henhold til 
artikel 12, stk. 3a, i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer], når 
de pågældende krav og normer er 
omfattet heraf.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
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efter undersøgelsesproceduren i artikel 
101, stk. 3. [Ændring 191]

Or. en



AM\1215875DA.docx PE658.379v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A8-0199/212

Ændringsforslag 212
Pina Picierno
for S&D-Gruppen

Report A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 1.

Medlemsstaterne opretter et system med 
administrative sanktioner 
("sanktionssystem", der anvendes på 
støttemodtagere som omhandlet i artikel 11 
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], hvorom det konstateres, 
at de på et givet tidspunkt i løbet af 
kalenderåret ikke overholder 
konditionalitetsreglerne i afsnit III, kapitel 
1, afdeling 2, i nævnte forordning.

Medlemsstaterne opretter et system med 
administrative sanktioner 
("sanktionssystem", der anvendes på 
støttemodtagere som omhandlet i artikel 11 
i forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], hvorom det konstateres, 
at de på et givet tidspunkt i løbet af 
kalenderåret ikke overholder 
konditionalitetsreglerne i afsnit III, kapitel 
1, afdeling 2, i nævnte forordning.

De administrative sanktioner, der er 
omhandlet i første afsnit, anvendes kun, 
når den manglende overholdelse er 
resultatet af en handling eller udeladelse, 
som direkte kan tillægges den pågældende 
støttemodtager, og hvor en eller begge af 
følgende supplerende betingelser ligeledes 
er opfyldt:

De administrative sanktioner, der er 
omhandlet i første afsnit, anvendes kun, 
når den manglende overholdelse er 
resultatet af en handling eller udeladelse, 
som direkte kan tillægges den pågældende 
støttemodtager, og hvor en, to eller alle de 
følgende supplerende betingelser ligeledes 
er opfyldt:

a) den manglende overholdelse har 
tilknytning til modtagerens 
landbrugsaktivitet

a) den manglende overholdelse har 
tilknytning til modtagerens 
landbrugsaktivitet

b) støttemodtagerens bedriftsområde 
er berørt.

b) støttemodtagerens bedriftsområde 
er berørt.

ba) den manglende overholdelse 
påvirker arbejds- og ansættelsesvilkårene 
for de arbejdstagere, der er ansat af 
støttemodtageren.

Med hensyn til skovområder finder den Med hensyn til skovområder finder den 
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administrative sanktion, der er omhandlet i 
første afsnit, imidlertid ikke anvendelse, 
hvis der ikke er anmodet om støtte til det 
pågældende område i henhold til artikel 65 
og 66 i forordning (EU) .../... [forordningen 
om strategiske planer].

administrative sanktion, der er omhandlet i 
første afsnit, imidlertid ikke anvendelse, 
hvis der ikke er anmodet om støtte til det 
pågældende område i henhold til artikel 65 
og 66 i forordning (EU) .../... [forordningen 
om strategiske planer].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/213

Ændringsforslag 213
Pina Picierno
for S&D-Gruppen

Report A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Forslag til forordning
Artikel 85 – stk. 2 – litra a – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette punkt finder ikke anvendelse på 
arbejdsgivernes forpligtelser i henhold til 
artikel XX i forordning (EU).../... 
[forordningen om strategiske planer].

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/214

Ændringsforslag 214
Pina Picierno
for S&D-Gruppen

Report A8-0199/2019
Ulrike Müller
Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Forslag til forordning
Artikel 86

Kommissionens forslag Ændringsforslag

86 Beregning af sanktioner 86 Beregning af sanktioner

1. 1.

De administrative sanktioner, der er fastsat 
i afsnit III, kapitel 1, afdeling 2, i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], anvendes ved hjælp af 
nedsættelse eller udelukkelse af summen af 
de betalinger, der er anført i nævnte 
afdeling, og som er tildelt eller skal tildeles 
den pågældende støttemodtager på 
grundlag af støtteansøgninger, der er eller 
vil blive indgivet i løbet kalenderåret for 
konstateringen.

De administrative sanktioner anvendes ved 
hjælp af nedsættelse eller udelukkelse af 
summen af de betalinger, der er anført i 
artikel 84, stk. 1, og som er tildelt eller 
skal tildeles den pågældende 
støttemodtager på grundlag af 
støtteansøgninger, der er eller vil blive 
indgivet i løbet af kalenderåret for 
konstateringen.

Der tages i forbindelse med beregningen af 
disse nedsættelser og udelukkelser hensyn 
til, hvor alvorlig og omfattende den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
hvor længe den varer, hvor hyppigt den 
forekommer, og om den er tilsigtet. 
Sanktionerne skal have afskrækkende 
virkning og stå i et rimeligt forhold til den 
manglende overholdelse samt opfylde 
kriterierne i denne artikels stk. 2 og 3.

Der tages i forbindelse med beregningen af 
disse nedsættelser og udelukkelser hensyn 
til, hvor alvorlig og omfattende den 
konstaterede manglende overholdelse er, 
hvor længe den varer, hvor hyppigt den 
forekommer, og om den er tilsigtet. 
Sanktionerne skal være effektive, have 
afskrækkende virkning og stå i et rimeligt 
forhold til den manglende overholdelse 
samt opfylde kriterierne i denne artikels 
stk. 2 og 3.

2. 2.

Hvis der er tale om manglende 
overholdelse, der skyldes forsømmelse, 
anvendes der almindeligvis en nedsættelse 
på 3 % af summen betalingerne som 

Hvis der er tale om manglende 
overholdelse, der skyldes forsømmelse, 
anvendes der almindeligvis en nedsættelse 
på 3 % af summen betalingerne som 
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omhandlet i denne artikels stk. 1. omhandlet i denne artikels stk. 1. 
Nedsættelsen fastsættes på grundlag af 
vurderingen af alvoren af den manglende 
overholdelse i henhold til de kriterier, der 
er fastsat i denne artikels stk. 1.

Medlemsstaterne kan etablere et system 
for tidlig varsling for sager med manglende 
overholdelse, der forekommer første gang, 
hvis den manglende overholdelse må 
betragtes som værende mindre alvorlig og 
omfattende og ikke har varig karakter. Hvis 
det ved en efterfølgende kontrol inden for 
tre på hinanden følgende kalenderår 
konstateres, at der ikke er rettet op på den 
manglende overholdelse, anvendes 
nedsættelsen i henhold til første afsnit med 
tilbagevirkende kraft.

Medlemsstaterne etablerer og anvender 
systemet for tidlig varsling i artikel 84, 
stk. 3, for sager med manglende 
overholdelse, der forekommer første gang, 
hvis den manglende overholdelse må 
betragtes som værende mindre alvorlig og 
omfattende og ikke har varig karakter. Den 
relevante myndighed underretter 
støttemodtageren om forpligtelsen til at 
træffe afhjælpende foranstaltninger og 
foreslår korrigerende foranstaltninger, 
der skal træffes for at afhjælpe den 
manglende overholdelse. Hvis det ved en 
efterfølgende kontrol inden for tre på 
hinanden følgende kalenderår konstateres, 
at der ikke er rettet op på den manglende 
overholdelse, anvendes nedsættelsen i 
henhold til første afsnit med 
tilbagevirkende kraft.

Tilfælde af manglende overholdelse, der 
udgør en direkte risiko for den offentlige 
sundhed eller dyresundheden, medfører 
imidlertid altid nedsættelse eller 
udelukkelse.

Tilfælde af manglende overholdelse, der 
udgør en direkte risiko for den offentlige 
sundhed eller dyresundheden, medfører 
imidlertid altid nedsættelse eller 
udelukkelse.

Medlemsstaterne kan udbyde obligatorisk 
videreuddannelse inden for rammerne af de 
bedriftsrådgivningstjenester, der er fastsat 
bestemmelser om i afsnit III, kapitel 1, 
afdeling 3, i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer], til de 
støttemodtagere, der har modtaget en tidlig 
varsling.

Medlemsstaterne kan udbyde obligatorisk 
videreuddannelse inden for rammerne af de 
bedriftsrådgivningstjenester, der er fastsat 
bestemmelser om i afsnit III, kapitel 1, 
afdeling 3, i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer], til de 
støttemodtagere, der har modtaget en tidlig 
varsling.

2a. Uanset stk. 2 skal arbejdsgivere i 
tilfælde af misligholdelse af de gældende 
arbejds- og ansættelsesvilkår i henhold til 
de relevante kollektive overenskomster og 
social- og arbejdsmarkedsbestemmelser 
på nationalt plan, EU-plan og 
internationalt plan som omhandlet i 
(EU).../... [forordningen om strategiske 
planer] på grund af forsømmelighed, så 
hurtigt som muligt afhjælpe og 
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kompensere for misligholdelsen i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis for at undgå en 
reduktion på mindst 20 % af det samlede 
beløb af de betalinger, der er omhandlet i 
nærværende artikels stk. 1. Sanktionen vil 
finde fortsat anvendelse i de følgende 
kalenderår, indtil misligholdelsen er 
afhjulpet og kompenseret for.

3. Ved gentagne tilfælde af 
manglende overholdelse anvendes der en 
højere nedsættelsessats, end der anvendes 
for førstegangstilfælde af manglende 
overholdelse, der skyldes forsømmelse, og 
som der pålægges sanktioner for første 
gang.

3. Ved fornyet tilfælde af manglende 
overholdelse anvendes der som hovedregel 
10 % af det samlede beløb af de i stk. 1 
omhandlede betalinger.

I gentagelsestilfælde, og hvis der ikke 
gives nogen gyldig grund, anses 
støttemodtageren for at have handlet 
bevidst i henhold til betydningen i stk. 4.

4. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse anvendes der en højere 
nedsættelsessats, end der anvendes for 
gentagne tilfælde af manglende 
overholdelse i henhold til stk. 3, idet 
nedsættelsen kan fastsættes så højt, at det 
fører til udelukkelse af hele beløbet for et 
eller flere kalenderår.

4. I tilfælde af forsætlig manglende 
overholdelse anvendes der en 
nedsættelsessats på mindst 15 % af de 
samlede betalinger omhandlet i stk. 1, idet 
nedsættelsen kan fastsættes på en sådan 
måde, at det fører til udelukkelse af hele 
beløbet for et eller flere kalenderår. I 
tilfælde af forsætlig misligholdelse af de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår i 
henhold til relevante kollektive 
overenskomster og social- og 
arbejdsmarkedsbestemmelser på nationalt 
plan, EU-plan og internationalt plan, jf. 
forordning (EU).../... [forordningen om 
strategiske planer], skal medlemsstaterne 
reducere betalingernes samlede beløb med 
mindst 50%. Afhængigt af grovheden af 
den forsætlige misligholdelse kan 
procentdelen være højere og endog tage 
form af en fuldstændig standsning af 
betalingerne i et eller flere kalenderår, 
indtil misligholdelsen er afhjulpet og 
kompenseret for.

5. For at skabe lige vilkår i alle 
medlemsstaterne og sikre, at 
sanktionssystemet er effektivt og har 
afskrækkende virkning, bør Kommissionen 

5. For at skabe lige vilkår i alle 
medlemsstaterne og sikre, at 
sanktionssystemet er effektivt og har 
afskrækkende virkning, bør Kommissionen 
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tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 100 med henblik på at supplere 
denne forordning med nærmere regler om 
anvendelsen og beregningen af 
sanktionerne.

tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 100 med henblik på at supplere 
denne forordning med nærmere regler om 
anvendelsen og beregningen af 
sanktionerne.

Or. en


