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Nyropsgade 30 

1780 København V 

 

Sendt per mail til: tilskudsbetaling@lbst.dk , micb@lbst.dk og stimeg@lbst.dk    

 

 

 

Høring om udkast til Kommissionens implementerende retsakt (EU) nr. XXX/XXX om 

betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om 

kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed 

 

 

 

Landbrugsstyrelsen har sendt udkastet til implementerende retsakt omkring betalingsorganer i 

høring. Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger til forordningsudkastet. 

 

I artikel 44 fastlægges der mere detaljerede retningslinjer for det nye krav om oplysning af 

ansøgerens tilknytning til andre selskaber, der fremgår af artikel 57 i den horisontale forordning.  

Dette er i høringsbrevet benævnt som oplysninger om, hvorvidt ansøgeren er medlem af en 

koncern og/eller har et tilhørende datterselskab.  

 

Landbrug & Fødevarer mener, at kravet pålægger ansøgeren en ekstra unødig administrativ byrde. 

Derudover ønsker Landbrug & Fødevarer en afklaring af, om denne nye oplysningspligt vil få 

konsekvenser for, hvilke former for støtte, det vil være muligt for en ansøger at søge, hvis 

ansøgeren er med i en koncern. Landbrug & Fødevarer mener i den forbindelse, at det er vigtigt, at 

det sikres, at der blot er tale om en oplysningspligt, som ikke i realiteten betyder ændringer af, hvad 

der betragtes som støtteberettigede bedrifter/virksomheder. Derudover er det vigtigt, at 

oplysningspligten begrænses mest muligt, så den administrative byrde ikke øges mere end 

nødvendigt i forhold til, hvad der er vedtaget i den horisontale forordning. Blandt andet bør der ikke 

stilles krav om at indrapportere oplysninger om tilknyttede virksomheder, der ikke udøver 

landbrugsaktivitet. 

 

Der beskrives i artikel 51 regler for anvendelse af force majeure i forbindelse med 

sikkerhedsstillelse. Landbrug & Fødevarer bemærker, at det er vigtigt, at der defineres regler for 

anvendelse af force majeure og usædvanlige omstændigheder på alle områder. Dette gælder også 

for den landbrugsstøtte, der udbetales direkte til landmanden under søjle 1 og 2 i EU’s 

landbrugspolitik. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, at der i alle henseender er en frist 

på 30 dage for at anmelde force majeure til myndighederne. I dag er der en frist på 15 arbejdsdage 

for den direkte arealstøtte. 

 

Forslaget til forordning indeholder også regler om medlemslandenes udarbejdelse af 

handlingsplaner, hvis medlemslandene ikke har opfyldt deres målsætninger. Det er meget vigtigt, at 

gennemførslen af disse handlingsplaner ikke får direkte konsekvenser for landmændene, fx i form a 

tilbagebetalingskrav for landbrugsstøtten. Det er også vigtigt, at der sikres kontinuitet og 

forudsigelighed i forhold til hvilke støtteordninger, der kan søges i den kommende periode, så 
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ansøgerne har mulighed for at planlægge udviklingen af deres bedrifter over en længere 

tidshorisont. 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Skovager Østergaard 

Chefkonsulent 
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