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Ændringsforslag 215
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Pina Picierno
for S&D-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Krzysztof Jurgiel
for ECR-Gruppen
Chris MacManus
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning 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 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) For at sikre større ansvarlighed og 
gennemsigtighed vedrørende støtte fra 
ELFUL og EGFL bør medlemsstaterne 
indsamle yderligere oplysninger om 
ejerskabsstrukturer gennem det 
integrerede forvaltnings- og 
kontrolsystem. For at lette overvågningen 
af koncentration af jordbesiddelser og af 
ejerskabsstrukturer og undersøgelsen af 
potentielle interessekonflikter, korruption 
og svigagtig adfærd bør modtagerne, hvor 
det er relevant, angive deres 
modervirksomheds eller -virksomheders 
identitet. Ansøgerne bør støttes for at 
minimere den administrativ byrde, f.eks. 
gennem forhåndsudfyldte 
ansøgningsskemaer og adgang til 
relevante data.

Or. en
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Ændringsforslag 216
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Pina Picierno
for S&D-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Krzysztof Jurgiel
for ECR-Gruppen
Chris MacManus
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning 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 66 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66a) I forlængelse af Europa-
Parlamentets krav1a om større 
gennemsigtighed med hensyn til 
fordelingen af landbrugsjord og 
koncentration af jordbesiddelser, som 
påvirker adgangen til jord for 
landbrugere, og udtalelser fra 
Ombudsmanden 1b og Revisionsretten om 
behovet for at kaste mere lys over de 
ejerskabsstrukturer, der er knyttet til 
modtagere af støtte under den fælles 
landbrugspolitik, i forbindelse med 
eventuel svig og misbrug af EU-midler og 
i lyset af, at de disponible statistikker 1c 
giver et begrænset billede af ejerskabet til 
og kontrollen med landbrugsbedrifter; 
For at lette de offentlige myndigheders 
overvågning af land grabbing og 
koncentration af jordbesiddelser og sikre 
større ansvarlighed og gennemsigtighed 
vedrørende støtte fra ELFUL og EGFL 
bør oplysninger om ejerskabsstrukturer 
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derfor også stilles til rådighed for 
offentligheden. Listen over modtagere af 
midler under den fælles landbrugspolitik, 
der offentliggøres efterfølgende af 
medlemsstaten, bør, hvor det er relevant, 
også gøre det muligt at identificere 
moderselskaber. Dette vil i høj grad 
bidrage til overvågningen af 
ejerskabsstrukturerne og lette 
undersøgelsen af potentielle 
interessekonflikter, korruption og 
svigagtig adfærd.
__________________
1a Europa-Parlamentets betænkning 
Situationen omkring koncentrationen af 
ejendomsretten til landbrugsjord i EU 
(2016/2141(INI))
1b Den Europæiske Ombudsmands 
afgørelse i sag 1782/2019/EWM
1c Forordning om integrerede 
landbrugsstatistikker 2018/1091

Or. en
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Ændringsforslag 217
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Pina Picierno
for S&D-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Krzysztof Jurgiel
for ECR-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "grundlæggende EU-krav": de 
grundlæggende krav i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske planer] 
og i denne forordning.

c) "grundlæggende EU-krav": de 
grundlæggende krav i forordning (EU) 
.../... [forordningen om strategiske planer], 
i denne forordning, i forordning (EU) 
2018/1046 (finansforordningen) og i 
direktiv 2014/24/EU (direktivet om 
offentlige udbud).

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/218

Ændringsforslag 218
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Pina Picierno
for S&D-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Krzysztof Jurgiel
for ECR-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 8 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat begrænser antallet af 
godkendte betalingsorganer som følger:

Hver medlemsstat begrænser under 
hensyn til sine forfatningsmæssige 
bestemmelser antallet af godkendte 
betalingsorganer som følger:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/219

Ændringsforslag 219
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Pina Picierno
for S&D-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Krzysztof Jurgiel
for ECR-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 8 - stk. 2 - afsnit 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til højst et organ til forvaltning af 
udgifter under både EGFL og ELFUL.

b) til højst et organ til forvaltning af 
udgifter under både EGFL og ELFUL, hvis 
der kun findes et organ på nationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 220
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 8 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i 
forordning (EU, Euratom) 2018/... [den 
nye finansforordning] 
("finansforordningen") udarbejder den 
person, der er ansvarlig for det godkendte 
betalingsorgan, senest den 15. februar i året 
efter det pågældende regnskabsår, 
følgende, som sendes til Kommissionen:

Med henblik på artikel 63, stk. 5 og 6, i 
forordning (EU, Euratom) 2018/1046 
("finansforordningen") og for at sikre 
lovlighed og formel rigtighed udarbejder 
den person, der er ansvarlig for det 
godkendte betalingsorgan, senest den 15. 
februar i året efter det pågældende 
regnskabsår, følgende oplysninger, som 
sendes til Kommissionen:

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/221

Ændringsforslag 221
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 8 - stk. 3 - afsnit 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en årlig oversigt over de endelige 
revisionsberetninger og de gennemførte 
kontroller, herunder resultaterne heraf;

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/222

Ændringsforslag 222
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Pina Picierno
for S&D-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Krzysztof Jurgiel
for ECR-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Koordineringsorganer

1. Hvis der godkendes mere end ét 
betalingsorgan i en medlemsstat, udpeger 
medlemsstaten et offentligt 
koordineringsorgan, som det pålægger 
følgende opgaver:
a) at indsamle de dokumenter, data 
og oplysninger, der skal forelægges 
Kommissionen, og at fremsende disse 
oplysninger til Kommissionen;
b) at træffe eller koordinere 
foranstaltninger for at afhjælpe 
eventuelle mangler af fælles art og holde 
Kommissionen underrettet herom og om 
enhver opfølgning;
c) at sikre harmoniseret anvendelse 
af EU-reglerne.
Koordineringsorganet skal med henblik 
på behandling af de finansielle 



AM\1215876DA.docx PE658.379v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

oplysninger, der er omhandlet i første 
afsnit, litra a), være specielt godkendt af 
medlemsstaten.
De dokumenter, data og oplysninger, der 
er omhandlet i artikel 8, stk. 3 og stk. 3a, 
og som skal forelægges af 
betalingsorganet, og som 
koordineringsorganet skal fremlægge, 
skal være omfattet af den udtalelse fra 
certificeringsorganet, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 1, og skal fremsendes 
sammen med en forvaltningserklæring, 
som vedrører samtlige dokumenter. 

Or. en
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14.10.2020 A8-0199/223

Ændringsforslag 223
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39 Artikel 39

Suspension af betalinger i forbindelse med 
den flerårige performanceovervågning

Suspension og nedsættelse af betalinger i 
forbindelse med den flerårige 

performanceovervågning

1. I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod de 
mål, der er fastsat i den nationale 
strategiske plan, og som overvåges i 
henhold til artikel 115 og 116 i forordning 
(EU) .../... [forordningen om strategiske 
planer], kan Kommissionen anmode den 
berørte medlemsstat om at træffe de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger 
i overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der skal 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

1. I tilfælde af forsinkede eller 
utilstrækkelige fremskridt hen imod 
delmålene for resultatindikatorer, og hvor 
den rapporterede værdi af en eller flere 
resultatindikatorer, der er fastsat i den 
nationale strategiske plan, og som 
overvåges i henhold til artikel 115 og 116 i 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
strategiske planer], afslører en afvigelse på 
mere end 25 % for det pågældende 
rapporteringsår, skal den pågældende 
medlemsstat fremlægge en begrundelse 
for denne afvigelse, inden det i artikel 122 
i nævnte forordning omhandlede 
gennemgangsmøde.

Hvis den pågældende medlemsstat ikke 
kan begrunde afvigelsen, kan 
Kommissionen under gennemgangsmødet 
anmode den pågældende medlemsstat om 
i samråd med Kommissionen at udarbejde 
og iværksætte en handlingsplan og 
gennemføre en sådan handlingsplan.
Den pågældende medlemsstat forelægger 



AM\1215876DA.docx PE658.379v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Kommissionen senest tre måneder efter 
Kommissionens anmodning den i andet 
afsnit omhandlede handlingsplan, 
herunder de nødvendige afhjælpende 
foranstaltninger og den forventede 
tidsramme for gennemførelsen. Denne 
handlingsplan skal klart fastlægge de 
interventioner, der vedrører de 
resultatindikatorer, for hvilke der er 
konstateret en afvigelse. Kommissionen 
meddeler enten skriftligt den pågældende 
medlemsstat, at den accepterer 
handlingsplanen, eller sender den 
pågældende medlemsstat en anmodning 
om ændringer heraf. Den pågældende 
medlemsstat skal overholde 
handlingsplanen og overholde den 
forventede frist for gennemførelsen heraf, 
som godkendt af Kommissionen.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på 
at fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og 
proceduren for opstilling af 
handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Med henblik på at fastlægge de i dette 
stykke omhandlede handlingsplaner 
vedtager Kommissionen delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
100 for at supplere denne forordning ved 
at fastsætte nærmere regler om disse 
handlingsplaners indhold, herunder 
navnlig en definition af 
fremskridtsindikatorer og proceduren for 
udarbejdelse af disse handlingsplaner.

2. Hvis medlemsstaterne ikke 
forelægger eller gennemfører den 
handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, 
eller hvis handlingsplanen er åbenlyst 
utilstrækkelig til at rette op på situationen, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke forelægger eller gennemfører den 
handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, 
eller hvis den handlingsplan, der er 
forelagt af den pågældende medlemsstat, 
er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på 
situationen, kan Kommissionen efter at 
have hørt den pågældende medlemsstat og 
givet den mulighed for at reagere inden 
for en frist, som ikke må være kortere end 
30 dage, vedtage gennemførelsesretsakter 
med henblik på at suspendere de månedlige 
betalinger, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 3, eller de mellemliggende betalinger, 
der er omhandlet i artikel 30. Hvis den 
pågældende medlemsstat har reageret og 
forelagt sine bemærkninger, og 
Kommissionen har vurderet, at disse 
bemærkninger er utilstrækkelige, 
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fremlægger Kommissionen, om 
nødvendigt, og senest ved vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten, en begrundelse 
for, hvorfor de fremsatte bemærkninger 
ikke var tilstrækkelige. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.
Kommissionen tager hensyn til den 
anførte tidsramme for gennemførelsen af 
handlingsplanen, inden den indleder en 
suspensionsprocedure i medfør af denne 
artikel. Kommissionen tager også hensyn 
til tilfælde af force majeure og alvorlige 
socioøkonomiske kriser, som kunne have 
forhindret medlemsstaten i at gennemføre 
sin handlingsplan korrekt, herunder 
realiseringen af de pågældende delmål.

Suspensionen finder anvendelse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter vedrørende interventioner, som 
skulle være omfattet af handlingsplanen. 
Kommissionen godtgør de suspenderede 
beløb, når det på grundlag af den 
performancegennemgang, der er omhandlet 
i artikel 121 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer], kan 
konstateres, at der er gjort tilfredsstillende 
fremskridt hen imod målene. Hvis der ikke 
er rettet op på situationen inden 
afslutningen af den nationale strategiske 
plan, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
nedsætte det suspenderede beløb endeligt 
for den berørte medlemsstat.

Suspensionen finder anvendelse i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter vedrørende interventioner, som 
skulle være omfattet af handlingsplanen. 
Kommissionen godtgør de suspenderede 
beløb, når det på grundlag af den 
performancegennemgang, der er omhandlet 
i artikel 121 i forordning (EU) .../... 
[forordningen om strategiske planer], kan 
konstateres, at der er gjort tilfredsstillende 
fremskridt hen imod delmålene for 
resultatindikatorer og den rapporterede 
værdi af resultatindikatorer. I denne 
artikel forstås ved "tilfredsstillende 
fremskridt", at den pågældende 
medlemsstat har gennemført 
handlingsplanen og nået delmålene, og at 
den rapporterede værdi af de pågældende 
resultatindikatorer udgør en afvigelse på 
under 25 % i det pågældende 
rapporteringsår.
Den pågældende medlemsstat kan 
frivilligt meddele Kommissionen, hvordan 
handlingsplanen skrider frem i løbet af 
budgetåret, således at Kommissionen kan 
vurdere de fremskridt, der gøres med 
hensyn til at nå delmålene. Hvis en 
medlemsstat kan påvise, at den afvigelse, 
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som førte til suspensionen, er reduceret til 
under 25 % i løbet af regnskabsåret, 
tilbagebetales de suspenderede beløb.
Hvis der ikke er rettet op på situationen 
inden afslutningen af den nationale 
strategiske plan, kan Kommissionen 
vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at nedsætte det suspenderede 
beløb endeligt for den berørte 
medlemsstat.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 100 med 
henblik på at supplere denne forordning 
med regler om suspensionssatsen og 
varigheden af suspensionen af betalinger 
og betingelserne for godtgørelse eller 
nedsættelse af disse beløb i forbindelse 
med den flerårige 
performanceovervågning.

3. De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 2.

3. De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 2.

Før Kommissionen vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den berørte medlemsstat 
om sin hensigt og anmoder medlemsstaten 
om at svare inden for en frist, som ikke må 
være kortere end 30 dage.

Før Kommissionen vedtager nævnte 
gennemførelsesretsakter, underretter 
Kommissionen den berørte medlemsstat 
om sin hensigt og anmoder medlemsstaten 
om at svare inden for en frist, som ikke må 
være kortere end 30 dage.

Or. en



AM\1215876DA.docx PE658.379v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

14.10.2020 A8-0199/224

Ændringsforslag 224
Ulrike Müller
for Renew-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Pina Picierno
for S&D-Gruppen
Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen
Krzysztof Jurgiel
for ECR-Gruppen
Chris MacManus

Betænkning 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 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 Artikel 40

Suspension af betalinger som følge af 
mangler i forvaltningssystemerne

Suspension af betalinger som følge af 
mangler i forvaltningssystemerne

1. I tilfælde af alvorlige mangler i 
forvaltningssystemernes funktion kan 
Kommissionen anmode den berørte 
medlemsstat om at iværksætte de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger i 
overensstemmelse med en handlingsplan 
med klare fremskridtsindikatorer, der 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

1. Hvis alvorlige mangler i 
forvaltningssystemernes funktion 
konstateres og anføres i 
forvaltningserklæringen fra et 
betalingsorgan, i udtalelsen fra 
certificeringsorganet eller under 
Kommissionens kontrol i henhold til 
artikel 47, anmoder Kommissionen den 
pågældende medlemsstat om at reagere og 
fremsætte bemærkninger til resultaterne 
inden for en periode på to måneder efter 
anmodningen for at vurdere behovet for 
afhjælpende foranstaltninger og, om 
nødvendigt, en handlingsplan. Efter 
udløbet af denne periode anmoder 
Kommissionen, om nødvendigt, den 
berørte medlemsstat om at iværksætte de 
nødvendige afhjælpende foranstaltninger i 
overensstemmelse med en handlingsplan 
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med klare fremskridtsindikatorer, der 
udarbejdes i samråd med Kommissionen.

Den pågældende medlemsstat forelægger 
senest tre måneder efter Kommissionens 
anmodning den i første afsnit omhandlede 
handlingsplan for Kommissionen, 
herunder de nødvendige afhjælpende 
foranstaltninger og den forventede 
tidsramme for gennemførelsen. 
Kommissionen meddeler enten skriftligt 
den pågældende medlemsstat, at den 
accepterer handlingsplanen, eller sender 
den pågældende medlemsstat en 
anmodning om ændringer heraf. Den 
pågældende medlemsstat skal overholde 
handlingsplanen og overholde den 
forventede frist for gennemførelsen heraf, 
som godkendt af Kommissionen.

Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
fastsætte nærmere regler om 
handlingsplanernes indhold og proceduren 
for opstilling af handlingsplanerne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 101, 
stk. 3.

Kommissionen kan vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
100 for at supplere denne forordning med 
henblik på at fastsætte nærmere regler om 
de i dette stykke omhandlede 
handlingsplaners indhold og proceduren 
for opstilling af dem.

2. Hvis en medlemsstat ikke 
forelægger eller gennemfører den 
handlingsplan, der er omhandlet i stk. 1, 
eller hvis handlingsplanen er åbenlyst 
utilstrækkelig til at rette op på situationen, 
kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30.

2. Hvis en medlemsstat ikke 
forelægger eller gennemfører den 
handlingsplan, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 1, eller hvis handlingsplanen 
er åbenlyst utilstrækkelig til at rette op på 
situationen, eller ikke er blevet anvendt i 
overensstemmelse med Kommissionens 
skriftlige anmodning, som omhandlet i 
dette stykke, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter med henblik på at 
suspendere de månedlige betalinger, der er 
omhandlet i artikel 19, stk. 3, eller de 
mellemliggende betalinger, der er 
omhandlet i artikel 30. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, stk. 
2.

Suspensionen anvendes i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, 

Suspensionen anvendes i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet på de relevante 
udgifter, der er afholdt af medlemsstaten, 
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hvis manglerne har eksisteret i en periode, 
som fastsættes ved de i første afsnit 
omhandlede gennemførelsesretsakter, og 
som ikke må overstige 12 måneder. Hvis 
betingelserne for suspensionen fortsat 
opfyldes, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, der forlænger 
nævnte periode med yderligere perioder, 
der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der 
tages hensyn til de suspenderede beløb i 
forbindelse med vedtagelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i artikel 53.

hvis manglerne har eksisteret i en periode, 
som fastsættes ved de i første afsnit 
omhandlede gennemførelsesretsakter, og 
som ikke må overstige 12 måneder. Hvis 
betingelserne for suspensionen fortsat 
opfyldes, kan Kommissionen vedtage 
gennemførelsesretsakter, der forlænger 
nævnte periode med yderligere perioder, 
der ikke overstiger 12 måneder i alt. Der 
tages hensyn til de suspenderede beløb i 
forbindelse med vedtagelsen af de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i artikel 53.

3. De gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i denne artikel, vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 101, 
stk. 2.
Før Kommissionen vedtager de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i stk. 2, underretter Kommissionen den 
berørte medlemsstat om sin hensigt og 
anmoder medlemsstaten om at svare inden 
for en frist, som ikke må være kortere end 
30 dage.

3. Før Kommissionen vedtager de 
gennemførelsesretsakter, der er omhandlet 
i stk. 2, underretter Kommissionen den 
berørte medlemsstat om sin hensigt og 
anmoder medlemsstaten om at svare inden 
for en frist, som ikke må være kortere end 
30 dage. Hvis den pågældende 
medlemsstat har reageret og forelagt sine 
bemærkninger, og Kommissionen har 
vurderet, at disse bemærkninger er 
utilstrækkelige, fremlægger 
Kommissionen, om nødvendigt, og senest 
ved vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakten, en begrundelse 
for, hvorfor de fremsatte bemærkninger 
ikke var tilstrækkelige.

Der skal i forbindelse med 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende 
betalinger, der er omhandlet i artikel 30, 
tages hensyn til de 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
medfør af dette stykke.

Der skal i forbindelse med 
gennemførelsesretsakter om fastsættelse af 
de månedlige betalinger, der er omhandlet i 
artikel 19, stk. 3, eller de mellemliggende 
betalinger, der er omhandlet i artikel 30, 
tages hensyn til de delegerede retsakter, 
der vedtages i medfør af stk. 1, tredje 
afsnit.

Or. en


