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Ændringsforslag 2506
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2507
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 

Koblet støtte kan ydes til enhver sektor
eller produktion eller bestemte driftsformer 
inden for disse sektorer eller produktioner, 
der tilskrives strategisk betydning af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige 
årsager, som fastlagt i den nationale 
strategiske plan.
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foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Or. it

Ændringsforslag 2508
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan ydes til enhver sektor
eller produktion eller bestemte driftsformer 
inden for disse sektorer eller produktioner, 
der tilskrives strategisk betydning af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige 
årsager, som fremhævet i den nationale 
strategiske plan eller de årlige revisioner 
heraf.

Or. it

Begrundelse

I forslaget til forordning foreskrives muligheden af at yde koblet støtte til en meget bred vifte 
af sektorer og produktioner, idet der kun ses bort fra nogle få. Jeg mener, at disse 
udelukkelser er uhensigtsmæssige. New Delivery Model åbner mulighed for en dybgående 
vurdering i den nationale strategiske plan af de sektorer, der har strategisk betydning for 
medlemsstaten, og for hvilke den socioøkonomiske situation begrunder nødvendigheden af 
koblet støtte.



AM\1171743DA.docx 5/179 PE631.982v01-00

DA

Ændringsforslag 2509
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til
landbrugssektorerne eller produktion eller 
bestemte driftsformer inden for disse 
sektorer eller produktioner, der tilskrives 
særlig stor betydning af økonomiske, 
sociale eller miljømæssige årsager.

Or. en

Begrundelse

Koblet indkomststøtte i henhold til de gældende WTO-regler udgør et vigtigt bidrag til at 
opretholde den økonomiske aktivitet i landdistrikter og skabe grobund for beskæftigelsen i 
disse områder, og disse betalinger bør fastholdes med et brede sigte og mere ambitiøse 
finansielle ressourcer.

Ændringsforslag 2510
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
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driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: ris, mælk og 
mejeriprodukter, fåre- og gedekød, 
oksekød.

Or. de

Ændringsforslag 2511
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til sektorer for 
produkter opført i dele af bilag I til 
traktaterne, bortset fra fiskeri og 
akvakultur, som defineret og nærmere 
angivet i artikel 1 i forordning (EN) nr. 
1308/2013 (forordningen om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter),
der tilskrives særlig stor betydning af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige 
årsager. Medlemsstaterne anfører i de 
strategiske planer under den fælles 
landbrugspolitik de sektorer og de 
produktioner, der skal modtage koblet 
støtte.

Or. it
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Ændringsforslag 2512
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Artikel 30.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenlunde, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie og frugt og grøntsager.

Or. pt

Ændringsforslag 2513
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager.
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kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være muligt at give adgang til støtte for biobrændsel via foranstaltninger under 
den fælles landbrugspolitik, da dens vigtigste mål er at sikre fødevaresikkerhed og 
fødevareproduktion af høj kvalitet på en bæredygtig måde.

Ændringsforslag 2514
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød,
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, rene 
fodergrøntsager eller i kombination med 
græs, græsarealer, hør, hamp, ris, nødder,
kartofler, frø, fåre- og gedekød, olivenolie, 
silkeorme, tørret foder, humle, cikorie, 
frugt og grøntsager, lavskov med kort 
omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2515
Paul Brannen
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer,
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, 
nonfoodafgrøder, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer, 
herunder træer og/eller buske, der udgør 
skovlandbrug med enkeltstående træer 
eller træer i grupper, også som 
certificerede systemer med træer uden for 
skove.

Or. en

Begrundelse

Det er en god idé at yde støtte til produkter, der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer, men formuleringen om, at det udtrykkeligt skal være lavskov og "afgrøder" med 
kort omdriftstid, vil primært give mulighed for energibesparelser i stedet for et "produkt". 
Den foreslåede formulering bør udvides til også at omfatte træer som støtteberettigede, 
navnlig for skovlandbrugssystemer, der også kan være certificerede systemer med træer uden 
for skove.

Ændringsforslag 2516
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
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driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid.

Or. en

Ændringsforslag 2517
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø dog 
ikke afgrøder til agrobrændstoffer, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, vin, kastanjer 
og honning.

Or. es
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Ændringsforslag 2518
Daniel Buda

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, opdræt af får, geder 
eller kvæg, fåre- og gedekød, oksekød, 
olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, 
sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og 
grøntsager, vilde eller opdyrkede 
græsarealer eller græsningsarealer,
lavskov med kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. ro

Ændringsforslag 2519
Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, kartofler til 
konsum, mælk og mejeriprodukter, frø, 
fåre- og gedekød, oksekød, svinekød,
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foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

fjerkrækød og æg, tobak, olivenlunde, 
bier, silkeorme, tørret foder, humle, 
sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og 
grøntsager, lavskov med kort omdriftstid 
og andre nonfoodafgrøder, med undtagelse 
af træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Or. it

Ændringsforslag 2520
Thomas Waitz

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer, der 
ligger ud over de lovpligtige 
minimumsstandarder for dyrevelfærd eller
miljø, eller produktioner, der tilskrives 
særlig stor betydning af økonomiske, 
sociale eller miljømæssige årsager, og hvis 
behov er begrundet ifølge proceduren 
beskrevet i afsnit V, kapitel III, med 
empirisk kvantificerbar og uafhængigt 
verificerbar dokumentation: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager.

Or. en

Ændringsforslag 2521
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter,
fodergrøntsager, grøntsags- og 
græsblandinger, hør, hamp, ris, nødder, 
stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, olivenlunde,
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, 
lavskov med kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. en

Begrundelse

Alle bælgfrugtafgrøder (herunder fodergrøntsager) bør være berettiget til koblet støtte. 
Desuden bør grøntsags- og græsblandinger fremmes.

Ændringsforslag 2522
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer, der 
ligger ud over de lovpligtige 
minimumsstandarder for dyrevelfærd eller
miljø, eller produktioner, der tilskrives 
særlig stor betydning af økonomiske, 
sociale eller miljømæssige årsager, og hvis 
behov er begrundet ifølge proceduren 
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oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

beskrevet i afsnit V, kapitel III, med 
empirisk kvantificerbar og uafhængigt 
verificerbar dokumentation: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerrør og cikorie, frugt og 
grøntsager.

Or. en

Begrundelse

Coupled income support should be conditional to the respect of strict sustainability criteria 
since it creates distortions both in the internal EU market and externally, displacing 
production to some member states (MS) either from other MS or from third countries. 
Agrofuels shall not be granted coupled support because of their doubtful climate efficiency. 
Coupled income support to the sugar beet sector artificially stimulates overproduction, which 
in turn drives down prices for the producers across the Union and creates market distortions 
both inside and outside of the Union (see recent research by Wageningen Economic 
Research).

Ændringsforslag 2523
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, svinekød, fjerkrækød, æg, tobak,
olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, 
sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og 
grøntsager, lavskov med kort omdriftstid 
og andre nonfoodafgrøder, med undtagelse
af træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
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afløse fossile materialer.

Or. en

Begrundelse

Der er fire landbrugssektorer, svinekød, fjerkrækød, æg og tobak, som er særligt vigtige af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige årsager i mange medlemsstater, og disse sektorer 
kæmper med store problemer på grund af dyresygdomme som afrikansk svinepest og 
fugleinfluenza og økonomiske udfordringer som ulovlig tobakshandel til EU og 
dumpingimport af æg med skal til EU.

Ændringsforslag 2524
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, svinekød, fjerkrækød, æg,
olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, 
sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og 
grøntsager, lavskov med kort omdriftstid 
og andre nonfoodafgrøder, med undtagelse 
af træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Or. en

Begrundelse

Der er fire landbrugssektorer, svinekød, fjerkrækød, æg og tobak, som er særligt vigtige af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige årsager i mange medlemsstater, og disse sektorer 
kæmper med store problemer på grund af dyresygdomme som afrikansk svinepest og 
fugleinfluenza og økonomiske udfordringer som dumpingimport af æg med skal til EU.
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Ændringsforslag 2525
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, jordnødder, bælgplanter, 
hør, hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, 
mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og 
gedekød, oksekød, olivenolie, silkeorme,
bifamilier, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, 
lavskov med kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. en

Ændringsforslag 2526
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
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oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager. Den 
beskrevne koblede støtte kan kun ydes 
målrettet til sårbare regioner i en 
medlemsstat. 

Or. en

Begrundelse

Koblet støtte bør primært anvendes til at støtte sårbare sektorer.

Ændringsforslag 2527
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, svinekød, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, tobak, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, 
lavskov med kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. pl

Ændringsforslag 2528
Marijana Petir
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp,
lægeplanter, ris, nødder, stivelseskartofler, 
mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og 
gedekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, 
tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør 
og cikorie, frugt og grøntsager, lavskov 
med kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. hr

Ændringsforslag 2529
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, durumhvede,
oliefrø, proteinafgrøder, bælgplanter, hør, 
hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, mælk 
og mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
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produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Or. fr

Ændringsforslag 2530
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, frugt og grøntsager, lavskov 
med kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. de

Ændringsforslag 2531
Ricardo Serrão Santos

Forslag til forordning
Artikel 30.º – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
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proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager og
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. pt

Ændringsforslag 2532
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. fr

Ændringsforslag 2533
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenlunde, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 
med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

Or. es

Begrundelse

”Olivenolie” erstattes af ”olivenlunde” for at indbefatte spiseoliven.

Ændringsforslag 2534
Jørn Dohrmann

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, 

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte 
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, mælk og mejeriprodukter, fåre-
og gedekød, oksekød, olivenolie, 
silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, 
sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, 
lavskov med kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, 
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med undtagelse af træer, som anvendes til 
produktion af produkter, der har potentiale 
til at kunne afløse fossile materialer.

som anvendes til produktion af produkter, 
der har potentiale til at kunne afløse fossile 
materialer.

Or. en

Begrundelse

Mulighederne for at anvende koblet støtte bør være begrænset. For at undgå 
konkurrencemæssige konsekvenser bør koblet støtte til frø og stivelseskartofler undgås.

Ændringsforslag 2535
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende 
sektorer eller produktion eller bestemte
driftsformer inden for disse sektorer eller 
produktioner, der tilskrives særlig stor 
betydning af økonomiske, sociale eller 
miljømæssige årsager: korn, oliefrø, 
proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, 
ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret 
foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og 
cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med 
kort omdriftstid og andre 
nonfoodafgrøder, med undtagelse af 
træer, som anvendes til produktion af 
produkter, der har potentiale til at kunne 
afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan ydes til følgende sektorer 
eller produktion eller bestemte driftsformer 
inden for disse sektorer eller produktioner, 
der tilskrives særlig stor betydning af 
økonomiske, sociale eller miljømæssige 
årsager: korn, oliefrø, proteinafgrøder, 
bælgplanter, hør, hamp, ris, nødder, 
stivelseskartofler, enhver form for 
ekstensivt husdyrhold, mælk og 
mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, 
oksekød, tørret frugt, olivenolie og 
spiseoliven, vin, produkter fra 
blomsterdyrkning, silkeorme, tørret foder, 
humle, sukkerroer, sukkerrør og cikorie, 
frugt og grøntsager og lavskov med kort 
omdriftstid.

Or. es

Ændringsforslag 2536
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forklarer i deres 
strategiske planer tydeligt, hvorfor 
tildeling af koblet støtte vil skabe 
merværdi for økonomiske, sociale eller 
miljømæssige målsætninger, og hvorfor 
lignende mål ikke kan opnås med 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne.

Or. en

Ændringsforslag 2537
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel 
Mato, Esteban González Pons

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Listen over produkter omtalt i første afsnit 
kan udvides i øområder og andre områder
med naturlige begrænsninger for at tage 
hensyn til de specifikke ulemper i disse 
områder.

Or. es

Ændringsforslag 2538
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer i henhold til afsnit 
V, kapitel III, at koblet støtte ikke ydes til 
sektorer i regioner, der oplever 
overproduktion.

Or. en
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Ændringsforslag 2539
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan føje andre former 
for produktioner til dem, der er anført i 
første afsnit, hvis de efter en 
behovsanalyse godkendes.

Or. es

Ændringsforslag 2540
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 30a

Tilknyttede betalinger kan udbetales i 
rater for at fremme struktureringen af 
den konkrete sektor, de er øremærket til, 
eller for at fremme andre mål såsom 
kvalitetsforbedring, foryngelse, 
professionalisering eller risikostyring.

Or. es

Ændringsforslag 2541
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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1a. Støttemodtagere er kun berettigede til 
koblede betalinger, hvis deres 
produktionsstandarder er højere end de 
gældende minimumsstandarder for miljø 
og dyrevelfærd.

Or. en

Ændringsforslag 2542
Miguel Viegas

Forslag til forordning
Artikel 31.º – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en 
betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1760/200032 og Rådets forordning 
(EF) nr. 21/200433. Med forbehold af 
andre gældende betingelser for 
støtteberettigelse betragtes kvæg eller får 
og geder som støtteberettigede, hvis 
kravene til identifikation og registrering 
er opfyldt inden en nærmere bestemt dato 
i det relevante ansøgningsår, som 
fastsættes af medlemsstaten.

udgår

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT 
L 204 af 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 
17. december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering 
af får og geder og om ændring af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
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92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

Or. pt

Ændringsforslag 2543
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en 
betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1760/200032 og Rådets forordning 
(EF) nr. 21/200433. Med forbehold af 
andre gældende betingelser for 
støtteberettigelse betragtes kvæg eller får 
og geder som støtteberettigede, hvis 
kravene til identifikation og registrering 
er opfyldt inden en nærmere bestemt dato 
i det relevante ansøgningsår, som 
fastsættes af medlemsstaten.

udgår

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT 
L 204 af 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 
17. december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering 
af får og geder og om ændring af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).
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Or. en

Ændringsforslag 2544
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en
betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1760/200032 og Rådets forordning (EF) nr. 
21/200433. Med forbehold af andre 
gældende betingelser for støtteberettigelse 
betragtes kvæg eller får og geder som 
støtteberettigede, hvis kravene til 
identifikation og registrering er opfyldt 
inden en nærmere bestemt dato i det 
relevante ansøgningsår, som fastsættes af 
medlemsstaten.

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en af 
betingelserne for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1760/200032 og Rådets forordning (EF) nr. 
21/200433.

Or. en

Ændringsforslag 2545
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en 
betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1760/200032 og Rådets forordning (EF) nr. 

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en 
betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1760/200032 og Rådets forordning (EF) nr. 
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21/200433. Med forbehold af andre 
gældende betingelser for støtteberettigelse
betragtes kvæg eller får og geder som 
støtteberettigede, hvis kravene til 
identifikation og registrering er opfyldt
inden en nærmere bestemt dato i det 
relevante ansøgningsår, som fastsættes af 
medlemsstaten.

21/200433. Med forbehold af andre 
gældende betingelser for støtteberettigelse, 
hvad angår kvæg eller får og geder
betragtes de dyr som støtteberettigede for 
hvilke der er sendt information til de 
kompetente myndigheder, som nævnt i 
artikel 7, stk. 1, andet led i forordning 
(EF) nr. 1760/2000 for kvæg og den 
nødvendige information for får og geder,
inden en nærmere bestemt dato i det 
relevante ansøgningsår, som fastsættes af 
medlemsstaten.

_________________ _________________

32Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 
204 af 11.8.2000, s. 1).

32Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 
204 af 11.8.2000, s. 1).

33Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 
december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering af 
får og geder og om ændring af forordning
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

33Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. 
december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering af 
får og geder og om ændring af forordning
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

Or. es

Begrundelse

Denne afklaring har til formål at minimere problemerne med identificering og registrering af 
især kvæg, som Kommissionen er stødt på ved kontrol af koblet støtte.

Ændringsforslag 2546
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte 2. Hvis den koblede indkomststøtte 
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vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en 
betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1760/200032 og Rådets forordning 
(EF) nr. 21/200433. Med forbehold af 
andre gældende betingelser for 
støtteberettigelse betragtes kvæg eller får 
og geder som støtteberettigede, hvis 
kravene til identifikation og registrering er 
opfyldt inden en nærmere bestemt dato i 
det relevante ansøgningsår, som fastsættes 
af medlemsstaten.

vedrører husdyrhold, fastlægger 
medlemsstaterne som en betingelse for 
støtteberettigelse forpligtelser til at 
identificere og registrere dyrene. Med 
forbehold af andre gældende betingelser 
for støtteberettigelse betragtes opdrættede 
dyr som støtteberettigede, hvis kravene til 
identifikation og registrering er opfyldt 
inden en nærmere bestemt dato i det 
relevante ansøgningsår, som fastsættes af 
medlemsstaten.

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT 
L 204 af 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 
17. december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering 
af får og geder og om ændring af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

Or. it

Ændringsforslag 2547
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte
vedrører kvæg eller får og geder,
fastlægger medlemsstaterne som en 

2. Den koblede indkomststøtte, der 
refereres til i artikel 29, pkt. 2, må kun 
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betingelse for støtteberettigelse 
forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1760/200032 og Rådets forordning 
(EF) nr. 21/200433. Med forbehold af 
andre gældende betingelser for 
støtteberettigelse betragtes kvæg eller får 
og geder som støtteberettigede, hvis
kravene til identifikation og registrering 
er opfyldt inden en nærmere bestemt dato 
i det relevante ansøgningsår, som 
fastsættes af medlemsstaten.

ydes, hvis:

(a) Medlemsstaten dokumenterer, at det er 
den eneste tilbageværende mulighed, 
navnlig i forbindelse med 
græsningssystemer, hvor miljøordninger 
eller afkoblede betalinger kan være svære 
at administrere på grund af fælles 
græsningsarealer eller græsningsskifte

(b) Medlemsstaten dokumenterer at have 
afholdt faktisk påløbne 
ekstraomkostninger og tabt indkomst i 
forbindelse med opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger (d), (e) og (f) i 
artikel 6.3.

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT 
L 204 af 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 
17. december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering 
af får og geder og om ændring af 
forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

Or. en

Ændringsforslag 2548
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører kvæg eller får og geder, 
fastlægger medlemsstaterne som en 
betingelse for støtteberettigelse 

2. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører husdyrhold, fastlægger 
medlemsstaterne som en betingelse for 
støtteberettigelse forpligtelser til at 
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forpligtelser til at identificere og registrere 
dyrene i henhold til henholdsvis Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1760/200032 og Rådets forordning (EF) nr. 
21/200433. Med forbehold af andre 
gældende betingelser for støtteberettigelse 
betragtes kvæg eller får og geder som 
støtteberettigede, hvis kravene til 
identifikation og registrering er opfyldt 
inden en nærmere bestemt dato i det 
relevante ansøgningsår, som fastsættes af 
medlemsstaten.

identificere og registrere dyrene i henhold 
til henholdsvis Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1760/200032 og 
Rådets forordning (EF) nr. 21/200433. Med 
forbehold af andre gældende betingelser 
for støtteberettigelse betragtes opdrættede 
dyr som støtteberettigede, hvis kravene til 
identifikation og registrering er opfyldt 
inden en nærmere bestemt dato i det 
relevante ansøgningsår, som fastsættes af 
medlemsstaten.

_________________ _________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 
204 af 11.8.2000, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 
2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og 
om mærkning af oksekød og 
oksekødsprodukter og om ophævelse af 
Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 
204 af 11.8.2000, s. 1).

33 Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 
17. december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering af 
får og geder og om ændring af forordning
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

33 Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 
17. december 2003 om indførelse af en 
ordning for identifikation og registrering af 
får og geder og om ændring af forordning
(EF) nr. 1782/2003 og direktiv 
92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 
9.1.2004, s. 8).

Or. it

Begrundelse

I forslaget til forordning foreskrives muligheden af at yde koblet støtte til en meget bred vifte 
af sektorer og produktioner, idet der kun ses bort fra nogle få. Jeg mener, at disse 
udelukkelser er uhensigtsmæssige. New Delivery Model åbner mulighed for en dybgående 
vurdering i den nationale strategiske plan af de sektorer, der har strategisk betydning for 
medlemsstaten, og for hvilke den socioøkonomiske situation begrunder nødvendigheden af 
koblet støtte.

Ændringsforslag 2549
Paul Brannen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset indholdet af det foregående afsnit 
må der ikke ydes støtte til intensiv 
animalsk produktion. Kommissionen har 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
138 med henblik på at supplere denne 
forordning med nærmere regler om 
typerne af intensive animalske 
produktionssystemer, som ikke er 
berettiget til koblet støtte, og som effektivt 
udelukker malkekvæg, hornkvæg eller får 
og geder, hvor der er uoverensstemmelse 
mellem antallet af støtteberettigede hektar 
og antallet af dyr. Denne bestemmelse 
tager højde for vandrende fårehold og 
dyrehold med græsningsskifte.

Or. en

Begrundelse

Allerede i særberetning nr. 11/2012 fremgik det, at uden eksplicitte og tilstrækkelige 
bestemmelser om målretning kan den direkte støtte bidrage til at støtte andre, mere intensive 
former for dyreavl. Dette er ikke blevet bedre, og denne model bør ændres med den 
kommende reform. Det er ekstensiv dyreavl sammen med traditionel praksis, økosystemer af 
høj naturværdi og eventuelt også græsning med henblik på brandsikring, der er truet, samt de 
landdistrikter, hvor dette praktiseres. Intensive systemer er ikke værd at bevare fra hverken et 
socialt, miljømæssigt eller dyrevelfærdsmæssigt synspunkt.

Ændringsforslag 2550
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører horndyr eller får og geder, må 
medlemsstaterne kun støtte dyr, der er 
opdrættet i et græsningssystem med 
græsningsarealer og med væsentligt bedre 
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miljø- og dyrevelfærdsmæssige resultater.

Or. en

Ændringsforslag 2551
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis den koblede indkomststøtte 
vedrører husdyrproduktion, betragtes kun 
produktionsmetoder, der ligger ud over 
minimumsstandarderne for dyrevelfærd 
og dyresundhed på nationalt og EU-plan, 
som støtteberettiget.

Or. en

Begrundelse

Koblet indkomststøtte bør være betinget af respekten for forbedrede bæredygtighedskriterier, 
herunder for dyrevelfærd og dyresundhed. Hvad angår husdyrproduktion, bør støtten 
koncentreres om produktionsmetoder, der sænker belægningsgraden, forbedrer 
dyrevelfærden og dyresundheden og ikke bidrager til stigningen i antimikrobiel resistens.

Ændringsforslag 2552
Anja Hazekamp

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Husdyrproduktion med en høj 
belægningsgrad er kun støtteberettiget i 
det omfang, det er nødvendigt for at 
gennemføre programmer til nedbringelse 
af belægningsgraden.

Or. en
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Ændringsforslag 2553
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Koblet støtte ydes ikke til kommercielle 
afgrøder, med undtagelse af 
proteinafgrøder.

Or. de

Ændringsforslag 2554
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer gennem den procedure, der er 
beskrevet i denne forordnings afsnit V, at 
de strategiske planer indeholder 
bestemmelser om, at den samlede 
belægningsgrad pr. medlemsstat ved 
udløbet af den strategiske plans 
programmeringsperiode ikke må 
overskride 0,7 husdyrenheder pr. hektar.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at finde balancen mellem dyre- og planteproduktion. Der findes en præcedens 
for dette i den fælles landbrugspolitik, hvor belægningsgraden er blevet fastsat gennem et årti 
fra 2003 og frem. Ifølge Eurostat er den nuværende gennemsnitlige belægningsgrad i 
medlemsstaterne 0,75 husdyrenheder pr. hektar.

Ændringsforslag 2555
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Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. CAFO-bedrifter (Concentrated animal 
feeding operations) er ikke berettiget til 
koblet støtte.

Or. en

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at genvinde balancen mellem dyre- og planteproduktion ved at 
sikre, at belægningsgraden pr. bedrift ikke overskrider fodergrundlaget af dens permanente 
græsgange eller midlertidige græsarealer for f.eks. drøvtyggere. Dette vil begrænse strukturel 
overskudsproduktion og miljøforurening med overskydende næringsstoffer og samtidig 
mindske klimaændringerne.

Ændringsforslag 2556
Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31a

Overvågning

Som led i overvågningen af 
politiksammenhængen i udviklingen, jf. 
artikel 119a (ny), skal medlemsstaterne og 
Kommissionen overvåge den koblede 
støtte, der ydes. Hvis der konstateres 
negative virkninger, afbrydes eller 
nedsættes den koblede støtte til den 
pågældende sektor i det relevante omfang 
for at opfylde ovennævnte betingelser.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
indlede dialoger med partnerlande, der er 
udviklingslande, hvor anvendelsen af 
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koblet støtte har en negativ indvirkning på 
udviklingen af den lokale 
agrofødevaresektor, med henblik på at 
træffe afhjælpende foranstaltninger 
(herunder inden for rammerne af EU's 
handelspolitik) for at afbøde de negative 
virkninger, der opleves.

Kommissionen kan om nødvendigt 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning med 
foranstaltninger, der skal vedtages af 
medlemsstaterne, når de anvender koblet 
indkomststøtte, med henblik på at fjerne 
de negative virkninger på udviklingen af 
agrofødevaresektoren i partnerlande.

Or. en

Ændringsforslag 2557
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 udgår

Foranstaltninger til at forhindre, at 
modtagere af koblet indkomststøtte lider 
under strukturel uligevægt på markedet i 
en sektor

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår foranstaltninger til at forhindre, at 
modtagere af koblet indkomststøtte lider 
under strukturel uligevægt på markedet i 
en sektor. Disse delegerede retsakter kan 
give medlemsstaterne mulighed for at 
beslutte, at koblet indkomststøtte fortsat 
kan udbetales indtil 2027 på grundlag af 
de produktionsenheder, hvortil der i en 
tidligere referenceperiode blev ydet sådan 
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støtte.

Or. en

Ændringsforslag 2558
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår foranstaltninger til at forhindre, at 
modtagere af koblet indkomststøtte lider 
under strukturel uligevægt på markedet i 
en sektor. Disse delegerede retsakter kan 
give medlemsstaterne mulighed for at 
beslutte, at koblet indkomststøtte fortsat
kan udbetales indtil 2027 på grundlag af 
de produktionsenheder, hvortil der i en 
tidligere referenceperiode blev ydet sådan 
støtte.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2559
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2560
Michel Dantin
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Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag går ud på at fjerne henvisningen til aftalememorandummet mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse olieafgrøder, som 
synes overflødig, da det varigt hæmmer udviklingen af olieafgrøder. Dette er i tråd med 
Parlamentets holdning i beslutningen af 27. marts 2018, hvori det hedder: "at selv om Blair 
House-aftalen fra 1992 stadig er gældende, er den reelt forældet og bør ikke stå i vejen for 
bæredygtig udvikling af proteinafgrøder i Europa."

Ændringsforslag 2561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Begrundelse

I lovgivningen om den fælles landbrugspolitik er der ingen grund til at uddybe støttereglerne i 
forbindelse med international handel, især fordi disse regler finder anvendelse under alle 
omstændigheder. Denne artikel findes i øvrigt ikke i forordning (EU) nr. 1307/2013.

Ændringsforslag 2562
Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 2563
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den koblede 
indkomststøtteintervention vedrører nogle 
eller alle typer olieafgrøder som omhandlet 
i bilaget til aftalememorandummet mellem 
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
og Amerikas Forenede Stater om visse 
olieafgrøder34, må det samlede støtteareal 
baseret på de planlagte output som 
omhandlet i den pågældende medlemsstats 
strategiske planer ikke overstige det 
maksimale støtteareal for hele Unionen 
med henblik på at sikre overholdelse af de 
internationale forpligtelser.

1. Hvis den koblede 
indkomststøtteintervention vedrører nogle 
eller alle typer olieafgrøder som omhandlet 
i bilaget til aftalememorandummet mellem 
Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
og Amerikas Forenede Stater om visse 
olieafgrøder34, må det samlede støtteareal 
baseret på de planlagte output som 
omhandlet i den pågældende medlemsstats 
strategiske planer ikke overstige det 
maksimale støtteareal for hele Unionen 
med henblik på at sikre overholdelse af de 
internationale forpligtelser. I denne 
sammenhæng er sojabønner en 
proteinafgrøde.

_________________ _________________

34 Aftalememorandum mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Amerikas Forenede Stater om visse 
olieafgrøder inden for rammerne af GATT
(EFT L 147 af 18.6.1993).

34 Aftalememorandum mellem Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab og 
Amerikas Forenede Stater om visse 
olieafgrøder inden for rammerne af GATT
(EFT L 147 af 18.6.1993).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at sojabønner bliver betragtet som en proteinafgrøde i forhold til 
koblet indkomststøtte, jf. artikel 86, stk. 5, som det er tilfældet i det nuværende system. 

Ændringsforslag 2564
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Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter ikrafttrædelsen 
af denne forordning vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
hvori der fastsættes et vejledende 
referenceareal med henblik på støtte for 
hver medlemsstat beregnet på grundlag af 
medlemsstatens andel af det 
gennemsnitlige dyrkede areal i Unionen i 
de fem år, der går forud for 
ikrafttrædelsen af denne forordning.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
2.

Senest seks måneder efter ikrafttrædelsen 
af denne forordning vedtager 
Kommissionen gennemførelsesretsakter, 
hvori der fastsættes et vejledende 
referenceareal med henblik på støtte for 
hver medlemsstat beregnet på grundlag af 
medlemsstatens dyrkede areal, som har 
skabt referencearealet. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 139, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 2565
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Aftalememorandummet bør hurtigst 
muligt tages op til fornyet overvejelse for 
at give medlemsstaterne mulighed for at 
genvinde deres suverænitet med hensyn til 
proteinafgrøder og for at formindske 
Europas afhængighed af import fra 
tredjelande drastisk. Der bør sikres et 
tilstrækkeligt niveau af koblet støtte til 
olie- og proteinafgrøder.

Or. fr

Ændringsforslag 2566
Norbert Erdős
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
øge sit planlagte output som omhandlet i 
stk. 1, og som godkendt af Kommissionen i 
de strategiske planer, meddeler den 
Kommissionen de reviderede planlagte 
output som en anmodning om ændring af 
den strategiske plan i henhold til artikel 
107, inden den 1. januar året før det berørte 
ansøgningsår.

3. Hvis en medlemsstat har til hensigt at 
øge sit planlagte output som omhandlet i 
stk. 1, og som godkendt af Kommissionen i 
de strategiske planer, meddeler den 
Kommissionen de reviderede planlagte 
output som en anmodning om ændring af 
den strategiske plan i henhold til artikel 
107, inden den 1. januar året før det berørte 
ansøgningsår. Denne ændring skal ikke 
medregnes i forbindelse med artikel 107, 
stk. 7. 

Or. en

Begrundelse

Ændringen giver fleksibilitet til det antal ændringer af de strategiske planer, der er mulige i 
henhold til artikel 107.

Ændringsforslag 2567
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver berørt medlemsstat fremsender derpå 
en ny anmodning om ændring af den
strategiske plan, der omfatter den
reviderede nedsættelseskoefficient som 
omhandlet i andet afsnit, senest den 1. april 
året før det berørte ansøgningsår. Den 
reviderede nedsættelseskoefficient 
fastsættes i den gennemførelsesretsakt ved 
hvilken, Kommissionen godkender 
ændringen af den strategiske plan, jf. 
artikel 107, stk. 8.

Hver berørt medlemsstat fremsender til 
Kommissionen den reviderede 
nedsættelseskoefficient som omhandlet i 
andet afsnit, senest den 1. april året før det 
berørte ansøgningsår. Den reviderede 
nedsættelseskoefficient fastsættes i den 
gennemførelsesretsakt ved hvilken, 
Kommissionen godkender ændringen af 
den strategiske plan, jf. artikel 107, stk. 8.

Or. es
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Ændringsforslag 2568
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvad angår olieafgrøder, der er 
omhandlet i aftalememorandummet i stk. 1, 
første afsnit, meddeleler medlemsstaterne 
Kommissionen det samlede antal hektarer, 
som der faktisk er udbetalt støtte for, i de
årlige performancerapporter, der er 
omhandlet i artikel 121.

4. Hvad angår olieafgrøder, der er 
omhandlet i aftalememorandummet i stk. 1, 
første afsnit, meddeleler medlemsstaterne 
Kommissionen det samlede antal hektarer, 
som der faktisk er udbetalt støtte for, i de
treårige performancerapporter, der er 
omhandlet i artikel 121.

Or. en

Ændringsforslag 2569
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvad angår olieafgrøder, der er 
omhandlet i aftalememorandummet i stk. 1, 
første afsnit, meddeleler medlemsstaterne 
Kommissionen det samlede antal hektarer, 
som der faktisk er udbetalt støtte for, i de
årlige performancerapporter, der er 
omhandlet i artikel 121.

4. Hvad angår olieafgrøder, der er 
omhandlet i aftalememorandummet i stk. 1, 
første afsnit, meddeleler medlemsstaterne 
Kommissionen det samlede antal hektarer, 
som der faktisk er udbetalt støtte for, i de 
performancerapporter, der er omhandlet i 
artikel 121.

Or. de

Ændringsforslag 2570
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Medlemsstaterne yder afgrødespecifik 
støtte for bomuld til egentlige landbrugere, 
som producerer bomuld henhørende under 
KN-kode 5201 00, på de betingelser, der er 
fastsat i denne underafdeling.

Medlemsstaterne yder afgrødespecifik 
støtte for bomuld til landbrugere, som 
producerer bomuld henhørende under KN-
kode 5201 00, på de betingelser, der er 
fastsat i denne underafdeling.

Or. pl

Ændringsforslag 2571
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne yder afgrødespecifik 
støtte for bomuld til egentlige landbrugere, 
som producerer bomuld henhørende under 
KN-kode 5201 00, på de betingelser, der er 
fastsat i denne underafdeling.

Medlemsstaterne yder afgrødespecifik 
støtte for bomuld til landbrugere, som 
producerer bomuld henhørende under KN-
kode 5201 00, på de betingelser, der er 
fastsat i denne underafdeling.

Or. de

Ændringsforslag 2572
Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes afgrødespecifik betaling for 
bomuld pr. hektar støtteberettiget 
bomuldsareal. Arealet er kun 
støtteberettiget, hvis det hører til 
landbrugsarealer, som medlemsstaten har 
godkendt til bomuldsproduktion, er tilsået 
med sorter, der er godkendt af 
medlemsstaten, og reelt høstes under 
normale vækstforhold.

1. Der ydes afgrødespecifik betaling for 
bomuld pr. hektar støtteberettiget 
bomuldsareal. Arealet er kun 
støtteberettiget, hvis det hører til 
landbrugsarealer, som medlemsstaten har 
godkendt til bomuldsproduktion, er tilsået 
med sorter, der er godkendt af 
medlemsstaten, og reelt høstes under 
normale vækstforhold. Bomuld i 
monokultur er ikke støtteberettiget.

Or. en
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Ændringsforslag 2573
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes afgrødespecifik betaling for 
bomuld pr. hektar støtteberettiget 
bomuldsareal. Arealet er kun 
støtteberettiget, hvis det hører til 
landbrugsarealer, som medlemsstaten har 
godkendt til bomuldsproduktion, er tilsået 
med sorter, der er godkendt af 
medlemsstaten, og reelt høstes under 
normale vækstforhold.

1. Der ydes afgrødespecifik betaling for 
bomuld pr. hektar støtteberettiget 
bomuldsareal. Arealet er kun 
støtteberettiget, hvis det hører til 
landbrugsarealer, som medlemsstaten har 
godkendt til bomuldsproduktion, er
velegnet hertil, er tilsået med sorter, der er 
godkendt af medlemsstaten, og reelt høstes 
under normale vækstforhold.

Or. en

Ændringsforslag 2574
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Bulgarien: 3 342 ha - Bulgarien: 6 885 ha

Or. en

Begrundelse

Ifølge de senest tilgængelige statistikker er bomuldsproduktionen i landet mere end fordoblet, 
hvilket afspejler bomuldsproducenternes stigende interesse i denne afgrøde. EU er 
nettoimportør af bomuld, hvilket betyder, at klimapåvirkningen fra transport også ville blive 
mindsket, hvis bomulden dyrkes lokalt.

Ændringsforslag 2575
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
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Artikel 36 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår betingelserne for ydelse af 
afgrødespecifik betaling for bomuld, for 
støtteberettigelse og for dyrkningspraksis. 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2576
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at udvikle markedsføringsstrategier for 
at fremme afsætningen af bomuld ved 
hjælp af kvalitetscertificeringsordninger.

e) at udvikle markedsføringsstrategier for 
at fremme afsætningen af bomuld og 
bomuldsbaserede produkter fremstillet af 
lokalt dyrket bomuld ved hjælp af
salgsfremstød eller
kvalitetscertificeringsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 2577
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013, herunder frugt og grøntsager
til forarbejdning 

Or. fr
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Ændringsforslag 2578
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013, herunder frugt og grøntsager
til forarbejdning

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere, at driftsprogrammerne kan omfatte frugt 
og grøntsager, som er bestemt til forarbejdning.

Ændringsforslag 2579
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013, herunder frugt og grøntsager 
til forarbejdning

Or. es

Ændringsforslag 2580
Hilde Vautmans

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
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stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013, herunder frugt og grøntsager 
til forarbejdning 

Or. en

Ændringsforslag 2581
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

a) sektoren for frugt- og grøntsager, friske 
og/eller bestemt til forarbejdning, jf. 
artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013

Or. it

Ændringsforslag 2582
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013, herunder frugt og grøntsager 
til forarbejdning

Or. en

Ændringsforslag 2583
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
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stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

stk. 2, litra i) og j), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

Or. it

Ændringsforslag 2584
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

a) frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, 
stk. 2, litra i) og j), i forordning (EU) nr. 
1308/2013

Or. it

Ændringsforslag 2585
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bælgplantesektoren

Or. en

Ændringsforslag 2586
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) tobakssektoren

Or. en
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Begrundelse

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Ændringsforslag 2587
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) kartoffelsektoren (0701 friske eller 
kølede kartofler)

Or. en

Ændringsforslag 2588
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) GMO-fri proteinafgrøder

Or. en

Ændringsforslag 2589
Manolis Kefalogiannis

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013, samt proteinafgrøder, 
kartofler, kaniner, bomuld og enhovede 
dyr.

Or. en

Begrundelse

Listen foreslået af Kommissionen er for restriktiv og indeholder bl.a. ikke proteinprodukter, 
hvilket er i modstrid med EU's politiske vilje til at fremme disse afgrøder, som udover at binde 
nitrogen bidrager til at nedbringe underskuddet af animalske fødevarer.

Ændringsforslag 2590
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer:
i) jf. artikel 1, stk. 2, litra a)-h), k), m), o)-t) 
og w), i forordning (EU) nr. 1308/2013
ii) proteinafgrøder.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at udvide driftsprogrammerne "andre sektorer" til at 
omfatte sektorer, som ikke er dækket af forordning (EU) nr. 1308/2013 (fælles 
markedsordning), bl.a. proteinafgrøder.

Ændringsforslag 2591
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
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a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013 samt proteinafgrøder, 
kartofler, kaniner og bomuld.

Or. et

Ændringsforslag 2592
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. en

Ændringsforslag 2593
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2 i 
forordning (EU) nr. 1308/2013 samt 
proteinafgrøder, kartofler, kaniner, 
bomuld og hovdyr.

Or. es

Ændringsforslag 2594
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 

f) andre sektorer, udover kartofler, jf. 
artikel 1, stk. 2, litra a)-h), k), m), o)-t) og 
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nr. 1308/2013. w), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. es

Ændringsforslag 2595
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. it

Ændringsforslag 2596
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning 
(EU) nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, som ikke er omhandlet i 
de førnævnte litra a)-e), indeholdt i bilag I 
i TEUF, er kartoffel-, kanin- og 
bomuldssektoren.

Or. es

Ændringsforslag 2597
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1308/2013.
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Or. it

Begrundelse

Jeg mener, at man ikke på nogen måde bør begrænse muligheden for at fastlægge "andre 
sektorer" med hensyn til eventuelle sektorspecifikke interventioner ud over de traditionelle 
(frugt- og grøntsagsdyrkning, vindyrkning og vinfremstilling, olivendyrkning osv.). De 
faktorer, som disse aktioner skal fokusere på, bør fastlægges i den nationale strategiske plan 
på basis af en grundig analyse af behov og muligheder.

Ændringsforslag 2598
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o), p), r), s) og w), i 
forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. en

Begrundelse

Med ændringen fjernes q) svinekød og t) fjerkrækød fra listen.

Ændringsforslag 2599
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) 
nr. 1308/2013.

f) andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra 
a)-h), k), m), o)-t) samt w) og x), i 
forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. hr
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Ændringsforslag 2600
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan vælge at 
gennemføre de sektorspecifikke 
interventionstyper som omhandlet i artikel 
39, stk. 1, litra d), e) og f), i deres 
strategiske planer.

3. Medlemsstaterne kan vælge at 
gennemføre de sektorspecifikke 
interventionstyper som omhandlet i artikel 
39, stk. 1, litra d), e) og f), i deres 
strategiske planer. Interventionerne kan 
være i form af driftsprogrammer 
præsenteret af producentorganisationer 
og deres sammenslutninger eller i form af 
nationale flerårige støtteplaner. På 
baggrund af den strategiske plan vælger 
medlemsstaterne interventionstyperne til 
hver sektor.

Or. es

Begrundelse

For andre sektorer end dem, der er omtalt i artikel 39, litra a)-e), kan interventionstyperne 
være via støtteprogrammer (undtagen: biavl) eller via producentorganisationerne og deres 
sammenslutningers driftsprogrammer. Medlemsstaterne skal vælge den mest passende type og 
begrunde det i deres strategiske planer.

Ændringsforslag 2601
Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne fastlægger i deres 
strategiske planer de sektorer, i hvilke de 
gennemfører de i artikel 60 omhandlede 
interventionstyper. For hver sektor vælger 
de en eller flere af de i artikel 59 
omhandlede målsætninger samt en eller 
flere af de i artikel 60, stk. 1 og 2, 
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omhandlede interventionstyper. For hver 
interventionstype begrunder 
medlemsstaterne deres valg af sektorer, 
målsætninger, interventionstyper og 
interventioner.

Or. en

Ændringsforslag 2602
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 138 til 
supplering af denne forordning for så vidt 
angår krav ud over de i dette kapitel 
fastsatte og navnlig om:

Med henblik på en ensartet anvendelse af 
fællesskabsstøttemidlerne og undgå 
konkurrenceforvridning, tillægges
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 138 til supplering af denne 
forordning for så vidt angår krav ud over 
de i dette kapitel fastsatte og navnlig om:

Or. es

Ændringsforslag 2603
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikring af, at interventionstyperne i dette 
kapitel fungerer efter hensigten

a) sikring af, at interventionstyperne i dette 
kapitel fungerer efter hensigten, samt af en 
effektiv, målrettet og bæredygtig støtte til 
producentorganisationerne og deres 
sammenslutninger i frugt- og 
grøntsagssektoren i henhold til artikel 37 
og 227 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. en
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Ændringsforslag 2604
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikring af, at interventionstyperne i dette 
kapitel fungerer efter hensigten

a) sikring af, at interventionstyperne i dette 
kapitel fungerer efter hensigten, især i de 
tilfælde, hvor medlemsstaternes 
forskellige anvendelse kan give anledning 
til konkurrenceforvridning;

Or. es

Ændringsforslag 2605
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 
46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, 
omhandlede interventionstyper

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 
46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, 
omhandlede interventionstyper; samt 
pakning og transport af de produkter, der 
tilbagekøbes til gratis uddeling og udgifter 
til forarbejdning af produkter før de 
overgår til gratis uddeling.

Or. es

Ændringsforslag 2606
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
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Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 
46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, 
omhandlede interventionstyper

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 
46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, 
omhandlede interventionstyper, samt 
pakning og transport af de produkter, der 
tilbagekøbes til gratis uddeling og udgifter 
til forarbejdning af produkter før de 
overgår til gratis uddeling;

Or. es

Ændringsforslag 2607
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel
46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, 
omhandlede interventionstyper

c) maksimumsniveauerne for den 
finansielle støtte fra Unionen til de i artikel
43, stk. 2, litra d), omhandlede tilbagekøb 
fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, 
omhandlede interventionstyper

Or. en

Ændringsforslag 2608
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fastsætte definitioner for alle 
fagudtryk vedrørende interventioner i 
frugt- og grøntsagssektoren blandt andre 
producent, producentmedlem, 
ikkeproducentmedlem, filial, 
transnational, mål, handling, investering, 
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fusion;

Or. es

Ændringsforslag 2609
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fastsætte kriterierne for anerkendelse 
og kravene til producentorganisationerne 
og til sammenslutningerne af 
producentorganisationer inden for frugt-
og grøntsagssektoren: blandt andet antal 
medlemmer og minimumsværdi af den 
markedsførte produktion, 
samhørighedsvilkår og -forpligtigelser, 
valgfrie strukturer, midler og aktiviteter;

Or. es

Ændringsforslag 2610
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) fastsætte vilkårene for konstituering 
og forvaltning af driftsfonden samt for 
ansøgninger om støtte og forskud;

Or. es

Ændringsforslag 2611
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra c d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) fastsætte definitioner for 
støtteberettigede handlinger, 
interventionstyper og vilkårene for frit at 
kunne vælge dem til udvikling af den 
sektorielle intervention behandlet i 
forordningens artikel 43;

Or. es

Ændringsforslag 2612
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fastsætte definitioner for alle 
fagudtryk vedrørende interventioner i 
frugt- og grøntsagssektoren blandt andre 
producent, producentmedlemsstat, 
ikkeproducentmedlem, filial, 
transnational, mål, handling, investering, 
fusion;

Or. es

Ændringsforslag 2613
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) fastsætte kriterierne for anerkendelse 
og kravene til producentorganisationerne 
og til sammenslutningerne af 
producentorganisationer inden for frugt-
og grøntsagssektoren: blandt andet antal 
medlemmer og minimumsværdi af den 
markedsførte produktion, 
samhørighedsvilkår og -forpligtigelser, 
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valgfrie strukturer, midler og aktiviteter;

Or. es

Ændringsforslag 2614
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) fastsætte vilkårene for konstituering 
og forvaltning af driftsfonden samt for 
ansøgninger om støtte og forskud;

Or. es

Ændringsforslag 2615
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) fastsætte definitioner for 
støtteberettigede handlinger, 
interventionstyper og vilkårene for frit at 
kunne vælge dem til udvikling af den 
sektorielle intervention behandlet i 
forordningens artikel 43;

Or. es

Ændringsforslag 2616
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 41a

Vilkår for sektorplanerne

De forskellige typer sektorinterventioner, 
omhandlet i dette kapitel, skal overholde 
bestemmelserne i artikel 11 om 
konditionalitet og artikel 68, stk. 2, i 
tilfælde af investeringer. Forud for 
Europa-Parlamentets godkendelse af den 
fælles landspolitik skal medlemsstaten 
fremlægge en analyse der påviser, at en 
programmering af denne form for 
interventioner ikke har negative følger for 
miljøet eller på nogen måder går imod 
opfyldelsen af forpligtigelserne fastsat i de 
lovgivningsinstrumenter, der er
omhandlet i bilag XI.

Or. es

Ændringsforslag 2617
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende målsætninger forfølges i frugt-
og grøntsagssektoren:

Uanset indholdet af artikel 5 og 6 om de 
generelle målsætninger, forfølges
følgende målsætninger i frugt- og 
grøntsagssektoren:

Or. en

Ændringsforslag 2618
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 

a) produktionsplanlægning, også gennem 
oprettelse af et europæisk matrikelregister 
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hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

for frugt- og grøntsager, som ajourføres 
årligt efter art og underart, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne for at give producenter, 
der er medlemmer af 
producentorganisationer/producent-
organisationers sammenslutninger 
mulighed for at opnå en handelsværdi 
over markedsgennemsnittet, i henhold til 
de i artikel 6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. it

Ændringsforslag 2619
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer, stabilisering af 
producentpriserne samt forhandling af 
kontrakter om levering af 
landbrugsprodukter på vegne af 
medlemmerne i henhold til de i artikel 6, 
stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at bringe producentorganisationernes målsætninger 
under driftsprogrammerne i overensstemmelse med de ændringer i artikel 152 i forordning 
(EU) nr. 1308/2013, der blev indført ved forordning (EU) 2017/2393.
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Ændringsforslag 2620
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

a) korte forsyningskæder,
produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2621
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast 
på investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktions- og
transportomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2622
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a)-c) og litra i), omhandlede 
specifikke målsætninger

a) produktionsplanlægning, tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, optimering 
af produktionsomkostningerne og afkast på 
investeringer samt stabilisering af 
producentpriserne i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a), b) og c) omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. es

Ændringsforslag 2623
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg og uden at begrænse 
produkternes diversitet, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2624
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og/eller
afsætning af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger
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Or. en

Begrundelse

Teknisk korrektion. Koncentration af udbuddet er en af de vigtigste opgaver for en 
producentorganisation under hensyntagen til, at den faktiske afsætning på markedet kan 
foretages af medlemmerne som led i forsyningskæden og med producentorganisationen som 
et instrument, der f.eks. giver et auktionsur.

Ændringsforslag 2625
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og/eller
afsætning af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. en

Begrundelse

På et moderne marked køber producentorganisationer faktisk ikke af landbrugeren, men 
derimod på vegne af landbrugeren uden den fulde ejendomsret over produkterne.

Ændringsforslag 2626
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede specifikke målsætninger
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Or. es

Ændringsforslag 2627
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilføjes en henvisning til målsætningen om at styrke landbrugets 
markedsorientering og konkurrenceevne.

Ændringsforslag 2628
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og/eller
afsætning af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2629
Paolo De Castro
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger

b) koncentration af udbuddet og afsætning 
af produkter fra frugt- og 
grøntsagssektoren på markedet, herunder 
gennem direkte salg, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2630
Maria Noichl

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

c) anvendelse eller forskning og udvikling 
af bæredygtige produktionsmetoder, 
herunder modstandsdygtighed over for 
skadedyr samt innovativ praksis, der 
fremmer den økonomiske og miljømæssige
konkurrenceevne, i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a), c) og i), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. de

Ændringsforslag 2631
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
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markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Ændringsforslag 2632
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilføjes en henvisning til målsætningen om at styrke landbrugets 
markedsorientering og konkurrenceevne.

Ændringsforslag 2633
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

c) forskning og udvikling af bæredygtige 
produktionsmetoder, herunder 
modstandsdygtighed over for skadedyr 
samt innovativ praksis, der fremmer den 
økonomiske konkurrenceevne og 
markedsudviklingen, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger
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Or. en

Ændringsforslag 2634
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger 

udgår

Or. it

Ændringsforslag 2635
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, herunder 
bæredygtig anvendelse af restprodukter 
fra landbruget, navnlig beskyttelse af 
vand, jord, biodiversitet og andre 
naturressourcer, i henhold til de i artikel 6, 
stk. 1, litra e) og f), omhandlede specifikke 
målsætninger

Or. hr
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Ændringsforslag 2636
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, såsom bestøvning ved 
hjælp af naturlige bestøvere, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2637
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager mere hensyn 
til miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilføjes en henvisning til målsætningen om at bidrage til 
modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.
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Ændringsforslag 2638
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Ændringsforslag 2639
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede 
specifikke målsætninger

d) udvikling, gennemførelse og fremme af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og 
andre naturressourcer, i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra e), f) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. fr

Ændringsforslag 2640
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

udgår

Or. it

Ændringsforslag 2641
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi også 
gennem forarbejdning og højnelse af den 
handelsmæssige kvalitet, både vedrørende 
friske eller forarbejdede varer, herunder 
forbedring af produktkvalitet og udvikling 
af produktionsstandarder og produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

Or. es

Ændringsforslag 2642
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse, 
miljømærkning eller produkter omfattet af 
en kvalitetsordning, der defineres af 
offentligheden eller af frivillige, jf. 
forordning (EU) nr. 1151/2012, i henhold 
til den i artikel 6, stk. 1, litra b), 
omhandlede specifikke målsætning

Or. it

Ændringsforslag 2643
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af
produkternes forarbejdning og kvalitet og
udvikling af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk 
betegnelse eller produkter omfattet af en
godkendt national eller international
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

Or. de

Begrundelse

På grundlag af ordførerens formulering. Kun officielle ordninger bør tages i betragtning. 
Ændringsforslaget skal ikke læses i forbindelse med handelsstandarder.

Ændringsforslag 2644
Momchil Nekov

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse, med det 
fakultative kvalitetsudtryk "bjergprodukt"
eller produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

Or. en

Ændringsforslag 2645
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet ved navnlig forarbejdning
og udvikling af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk 
betegnelse eller produkter omfattet af en 
national kvalitetsordning i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede 
specifikke målsætning

Or. en

Begrundelse

Der skal være større fokus på at sætte skub i produktionen og eksporten af forarbejdede 
landbrugsprodukter.

Ændringsforslag 2646
Clara Eugenia Aguilera García
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller
produkter omfattet af en national
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
omfattet af andre offentlige eller private
kvalitetsordninger i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede 
specifikke målsætning

Or. es

Ændringsforslag 2647
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fremme af produkters handelsværdi og 
kvalitet, herunder forbedring af 
produktkvalitet og udvikling af produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse, 
beskyttet geografisk betegnelse eller 
produkter omfattet af en national 
kvalitetsordning i henhold til den i artikel 
6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke 
målsætning

f) fremme af produkters handelsværdi, 
diversitet og kvalitet, herunder forbedring 
af produktkvalitet og udvikling af 
produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk 
betegnelse eller produkter omfattet af en 
national kvalitetsordning i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede 
specifikke målsætning

Or. en

Ændringsforslag 2648
Hilde Vautmans

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren
med henblik på at øge forbruget heraf, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), c)
og i), omhandlede specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2649
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren,
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren for 
at øge forbruget af både friske og 
forarbejdede produkter i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra b), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt for sundheden at spise frugt og grøntsager.

Ændringsforslag 2650
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren,
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren for 
at øge forbruget af både friske og 
forarbejdede produkter i henhold til de i 
artikel 6, stk. 1, litra b), c) og i), 
omhandlede specifikke målsætninger
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Or. fr

Begrundelse

I dette ændringsforslag tilføjes en henvisning til målsætningen om at imødekomme 
samfundsmæssige krav, og litra g) og h) i dette stykke lægges sammen.

Ændringsforslag 2651
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren
med henblik på at øge forbruget heraf, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), c)
og i), omhandlede specifikke målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2652
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og 
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) promovering og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og 
c) og i), omhandlede specifikke 
målsætninger

Or. es

Ændringsforslag 2653
Clara Eugenia Aguilera García
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) salgsfremstød for og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og
c), omhandlede specifikke målsætninger

g) promovering og markedsføring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
både friske og forarbejdede produkter, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), c)
og i), omhandlede specifikke målsætninger

Or. es

Ændringsforslag 2654
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) oprettelse og organisering af 
producentsammenslutninger

Or. ro

Ændringsforslag 2655
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) forøgelse af forbruget af produkter i 
frugt- og grøntsagssektoren, både friske 
og forarbejdede produkter, i henhold til 
den i artikel 6, stk. 1, litra i), omhandlede 
specifikke målsætning

udgår

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at lægge litra g) og h) i dette stykke sammen.
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Ændringsforslag 2656
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) forøgelse af forbruget af produkter i 
frugt- og grøntsagssektoren, både friske 
og forarbejdede produkter, i henhold til 
den i artikel 6, stk. 1, litra i), omhandlede 
specifikke målsætning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2657
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) forøgelse af forbruget af produkter i 
frugt- og grøntsagssektoren, både friske 
og forarbejdede produkter, i henhold til 
den i artikel 6, stk. 1, litra i), omhandlede 
specifikke målsætning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2658
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) forøgelse af forbruget af produkter i 
frugt- og grøntsagssektoren, både friske og 
forarbejdede produkter, i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra i), omhandlede 

h) forøgelse af forbruget af produkter i 
frugt- og grøntsagssektoren, både friske og 
forarbejdede produkter, i henhold til den i 
artikel 6, stk. 1, litra i), omhandlede 
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specifikke målsætning specifikke målsætning og videreførelse af 
skoleordninger, som anført i artikel 1 i 
forordning (EU) …/… [forordningen om 
den fælles markedsordning]

Or. en

Ændringsforslag 2659
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) kriseforebyggelse og risikostyring, der 
har til formål at forhindre og håndtere 
kriser på frugt- og grøntsagsmarkedet, i 
henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) 
og c), omhandlede specifikke 
målsætninger.

i) kriseforebyggelse og risikostyring,
herunder plantesundhedsmæssige 
aspekter, der har til formål at forhindre og 
håndtere kriser på frugt- og 
grøntsagsmarkedet, i henhold til de i artikel 
6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede 
specifikke målsætninger.

Or. en

Ændringsforslag 2660
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) forvaltning af biprodukter og affald 
blandt andet med henblik på beskyttelse af 
vandkvaliteten.

Or. es

Ændringsforslag 2661
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
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Artikel 42 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) forvaltning af biprodukter og affald 
blandt andet med henblik på beskyttelse af 
vandkvaliteten.

Or. es

Ændringsforslag 2662
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) foranstaltninger til 
produktionsplanlægning og tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde af både 
friske og forarbejdede produkter i frugt-
og grøntsagssektoren

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod konkrete foranstaltninger til produktionsplanlægning og 
tilpasning af produktionen til efterspørgslen i henhold til målsætningerne i artikel 42 (litra a) 
og b)).

Ændringsforslag 2663
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på
blandt andet vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
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økologisk emballage og reduktion af affald reduktion af affald og madspild; 
planlægning og justering af produktion 
på bestilling, markedsføring af frugter og 
grøntsager, forøgelse af handelsværdien, 
også via forarbejdning; forbedring af 
kvaliteten, promovering af produkter på 
det indre og det ydre marked, herunder 
også en diversificering af 
eksportmarkederne;

Or. es

Ændringsforslag 2664
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, blandt andre med 
fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, planlægning og 
justering af produktion på bestilling, 
markedsføring af frugter og grøntsager, 
forøgelse af handelsværdien, også via 
forarbejdning; forbedring af kvaliteten, 
promovering af produkter på det indre og 
det ydre marked, herunder også en 
diversificering af eksportmarkederne;

Or. es

Ændringsforslag 2665
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og a) investeringer i materielle og 
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immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af 
affald, overvågning af produktionen, af 
tilførsler til lageret og af lagerflow samt af 
salget af varer

Or. it

Ændringsforslag 2666
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på
infrastruktur rettet mod en forbedring af 
produktkvaliteten og en tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen,
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

Or. pl

Ændringsforslag 2667
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver og andre aktioner,
der f.eks. har fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, med henblik en mere 
effektiv forvaltning af de mængder, der 
bringes i omsætning

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en bredere definition her.

Ændringsforslag 2668
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på
infrastruktur rettet mod en forbedring af 
produktkvaliteten og en tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen,
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

Or. pl

Ændringsforslag 2669
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på
infrastruktur rettet mod en forbedring af 
produktkvaliteten og en tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen,
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

Or. pl

Ændringsforslag 2670
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af 
affald, overvågning af produktionen, af 
tilførsler til lageret og af lagerflow samt af 
salget af varer

Or. it

Ændringsforslag 2671
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på
vandbesparelser, energibesparelser,
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på
vandindsamling, energiproduktion og -
besparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald

Or. en

Ændringsforslag 2672
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af affald

a) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver, navnlig med fokus på 
vandbesparelser, vandkvalitet,
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald

Or. nl
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Ændringsforslag 2673
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) administrationsomkostninger, herunder 
personaleomkostninger, til koncentration 
af udbuddet og afsætning af produkterne

Or. en

Begrundelse

Letland mener, at interventionstyperne også bør omfatte interventioner for administrative 
aktiviteter. Producentorganisationernes løbende administrationsomkostninger, f.eks. til 
aflønning af en uafhængig forvalter, er en væsentlig årsag til, at landbrugerne vælger ikke at 
organisere sig selv.

Ændringsforslag 2674
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) foranstaltninger til 
produktionsplanlægning og tilpasning af 
produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde af både 
friske og forarbejdede produkter i frugt-
og grøntsagssektoren

Or. fr

Begrundelse

Listen over interventioner indeholder ingen specifik markedsforanstaltning i tilknytning til 
målsætningerne i artikel 42. Denne foranstaltning bør fokusere på produktionsplanlægning, 
koncentration af udbuddet, kvalitetsforbedring m.m., som er 
producentorganisationernes/sammenslutningerne af producentorganisationers vigtigste 
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kompetencer.

Ændringsforslag 2675
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til planlægning og tilpasning 
af produktionen til efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde, af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren, 
uanset om de er i frisk eller forarbejdet 
form

Or. en

Ændringsforslag 2676
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver og tiltag, der tager 
sigte på at planlægge og tilpasse udbuddet 
til efterspørgslen

Or. it

Ændringsforslag 2677
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til planlægning og tilpasning 
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af udbuddet til efterspørgslen

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af udbuddet er også en af producentorganisationernes vigtigste aktiviteter.

Ændringsforslag 2678
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandbesparelser,
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandindsamling,
energiproduktion og -besparelser,
økologisk emballage og reduktion af 
affald, modstandsdygtighed over for 
skadedyr, reduktion af risici og virkninger 
fra anvendelsen af pesticider, fremme af 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
(IPM), forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

Or. en

Begrundelse

Der bør være fokus på integreret bekæmpelse af skadegørere i forbindelse med begrænsning 
af anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter.

Ændringsforslag 2679
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på blandt andet
vandbesparelser, energibesparelser, 
økologisk emballage og reduktion af 
affald, madspild, modstandsdygtighed over 
for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

Or. es

Ændringsforslag 2680
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider,
bevarelse af bestøvere, forebyggelse af 
skader forårsaget af ugunstige vejrforhold 
og fremme af brugen af frugt- og 
grøntsagssorter, der er tilpasset de ændrede 
klimaforhold

Or. en

Ændringsforslag 2681
Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandbesparelser,
vandkvalitet, energibesparelser, økologisk 
emballage og reduktion af affald, 
modstandsdygtighed over for skadedyr, 
reduktion af risici og virkninger fra 
anvendelsen af pesticider, forebyggelse af 
skader forårsaget af ugunstige vejrforhold 
og fremme af brugen af frugt- og 
grøntsagssorter, der er tilpasset de ændrede 
klimaforhold

Or. nl

Ændringsforslag 2682
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

b) forskning og forsøgsproduktion blandt 
andet med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

Or. es

Ændringsforslag 2683
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forskning og forsøgsproduktion, navnlig 
med fokus på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 

b) forskning og forsøgsproduktion,
herunder eksempler på vandbesparelser, 
energibesparelser, økologisk emballage og 
reduktion af affald, modstandsdygtighed 
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over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

over for skadedyr, reduktion af risici og 
virkninger fra anvendelsen af pesticider, 
forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af brugen 
af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset 
de ændrede klimaforhold

Or. en

Ændringsforslag 2684
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kollektiv oplagring af produkter 
produceret af producentorganisationen 
eller dennes medlemmer

Or. en

Begrundelse

Vi må også gribe ind for at forbedre oplagringsmulighederne for producentorganisationerne.

Ændringsforslag 2685
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) økologisk produktion udgår

Or. it

Begrundelse

For at undgå afgrænsningsproblemer med de miljøvenlige landbrugsinterventioner i 
forbindelse med udviklingen af landdistrikterne mener jeg, at disse mål bør forfølges på 
nævnte område.
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Ændringsforslag 2686
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) økologisk produktion c) handlinger rettet mod miljøforbedring
og modvirkning af og tilpasning til
klimaændringer inden for frugt- og 
grøntsagssektoren;

Or. es

Begrundelse

Økologisk produktion, integreret produktion og øvrige tiltag ned til litra l) er indeholdt i 
denne ene affattelse.

Ændringsforslag 2687
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integreret produktion udgår

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2688
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integreret produktion d) integreret produktion og fremme, 
udvikling og gennemførelse af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord og andre 
naturressourcer, og samtidig mindsker 
afhængigheden af pesticider og andre 
inputafhængigheder

Or. en

Begrundelse

Målet for integreret produktion skal defineres klarere for at være bedre afstemt med direktivet 
om bæredygtig anvendelse, så landbrugerne opfordres til at begynde at arbejde sammen med 
naturen i stedet for at søge at kontrollere skadedyr ved at dræbe dem.

Ændringsforslag 2689
Maria Noichl, Pavel Poc

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integreret produktion d) integreret produktion og fremme, 
udvikling og gennemførelse af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord og andre 
naturressourcer, og samtidig mindsker 
afhængigheden af pesticider

Or. en

Begrundelse

Målet for integreret produktion skal defineres klarere for at være bedre afstemt med direktivet 
om bæredygtig anvendelse, så landbrugerne opfordres til at begynde at arbejde sammen med 
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naturen i stedet for en tilgang med at dræbe skadegørere for at kontrollere dem.

Ændringsforslag 2690
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integreret produktion d) integreret produktion og fremme, 
udvikling og gennemførelse af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder, bæredygtig 
anvendelse af naturressourcer, navnlig 
beskyttelse af vand, jord og andre 
naturressourcer, og samtidig mindsker 
afhængigheden af pesticider

Or. en

Begrundelse

Målet for integreret produktion skal defineres klarere for at være bedre afstemt med direktivet 
om bæredygtig anvendelse, så landbrugerne opfordres til at begynde at arbejde sammen med 
naturen i stedet for en tilgang med at dræbe skadegørere for at kontrollere dem.

Ændringsforslag 2691
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integreret produktion d) integreret produktion og fremme, 
udvikling og gennemførelse af 
produktionsmetoder, der tager hensyn til 
miljøet, og bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer, navnlig vand og jord

Or. en
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Ændringsforslag 2692
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integreret produktion d) Skovlandbrug og integrerede 
produktionssystemer

Or. en

Begrundelse

Skovlandbrug giver mange fordele i et integreret produktionssystem.

Ændringsforslag 2693
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) integreret produktion d) integreret produktion

Or. it

Begrundelse

For at undgå afgrænsningsproblemer med de miljøvenlige landbrugsinterventioner i 
forbindelse med udviklingen af landdistrikterne mener jeg, at disse mål bør forfølges på 
nævnte område.

Ændringsforslag 2694
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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e) aktioner til jordbundsbevaring og til at 
øge jordens kulstofindhold

udgår

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2695
Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) aktioner til jordbundsbevaring og til at 
øge jordens kulstofindhold

e) aktioner til jordbundsbevaring, til 
hindring af ørkendannelser og til at øge 
jordens kulstofindhold

Or. es

Ændringsforslag 2696
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) aktioner til jordbundsbevaring og til at 
øge jordens kulstofindhold

e) aktioner til genopbygning af 
jordbundsstrukturen og til at øge jordens 
kulstofindhold

Or. en

Ændringsforslag 2697
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
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Artikel 43 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til etablering og sikring af 
levesteder, der er gunstige for 
biodiversiteten, eller til bevaring af 
landskabet, herunder bevaring af 
historiske værdier 

udgår

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2698
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) aktioner til besparelse af energi, 
forbedring af energieffektiviteten og 
forhøjelse af anvendelsen af vedvarende 
energi

udgår

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2699
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) aktioner til forbedring af udgår
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modstandsdygtigheden over for skadedyr

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2700
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) aktioner til forbedring af
modstandsdygtigheden over for skadedyr

h) aktioner til forbedring af afgrødernes 
modstandsdygtighed over for skadedyr og 
mindskelse af deres modtagelighed over 
for skadedyr, undgåelse af monokulturer 
og vedvarende afgrøder samt fremme af 
produktionssystemer, der navnlig 
understøtter biologisk og strukturel 
mangfoldighed

Or. en

Ændringsforslag 2701
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) aktioner til forbedring af 
modstandsdygtigheden over for skadedyr

h) aktioner til forbedring af 
modstandsdygtigheden over for skadedyr
ved at fremme begrebet integreret 
bekæmpelse af skadegørere (IPM)

Or. en
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Begrundelse

Der bør være fokus på integreret bekæmpelse af skadegørere i forbindelse med begrænsning 
af anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter.

Ændringsforslag 2702
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) aktioner til forbedring af 
modstandsdygtigheden over for skadedyr

h) aktioner til mindskelse af skader fra 
skadedyrsangreb ved at fremme integreret 
bekæmpelse af skadegørere IPM)

Or. en

Ændringsforslag 2703
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktioner til forbedring af anvendelsen 
og forvaltningen af vand, herunder 
vandbesparelse og dræning

udgår

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2704
Ramón Luis Valcárcel Siso

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktioner til forbedring af anvendelsen og 
forvaltningen af vand, herunder 
vandbesparelse og dræning

i) aktioner til forbedring af anvendelsen og 
forvaltningen af vand, herunder 
vandbesparelse, balancen mellem 
oversvømmelse og manglende vand i 
vådområder og dræning

Or. es

Ændringsforslag 2705
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) aktioner og foranstaltninger til 
reduktion af affaldsproduktion og til 
forbedring af affaldshåndtering 

udgår

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2706
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren

udgår

Or. es
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Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2707
Luke Ming Flanagan
for GUE/NGL-Gruppen
Matt Carthy

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport og oplagring af 
produkter i frugt- og grøntsagssektoren

k) aktioner til forbedring af 
bæredygtigheden og effektiviteten i 
forbindelse med transport ved at fremme 
korte forsyningskæder og med oplagring 
af produkter i frugt- og grøntsagssektoren

Or. en

Ændringsforslag 2708
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) aktioner til modvirkning af 
klimaændringer, tilpasning til 
klimaændringer og forhøjelse af 
anvendelsen af vedvarende energi 

udgår

Or. es

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringen af litra c)

Ændringsforslag 2709
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger, der forvaltes af den 
offentlige sektor eller på frivillig basis 
som omhandlet i forordning (EU) nr. 
1151/2012

Or. it

Ændringsforslag 2710
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger og andre offentlige og 
private ordninger

Or. en

Begrundelse

Det ville være bedre at inkludere andre almindeligt anvendte og aktuelt godkendte 
kvalitetsordninger, både offentlige og private, i sektoren for frugt og grøntsager.

Ændringsforslag 2711
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som godkendte 
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kvalitetsordninger nationale eller internationale
kvalitetsordninger

Or. de

Begrundelse

På grundlag af ordførerens formulering. Kun officielle ordninger bør tages i betragtning. 
Ændringsforslaget skal ikke læses i forbindelse med handelsstandarder.

Ændringsforslag 2712
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som offentlige eller 
private kvalitetsordninger

Or. es

Ændringsforslag 2713
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

m) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale og private
kvalitetsordninger

Or. en

Ændringsforslag 2714
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra n
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og 
konsolidering på frugt- og 
grøntsagsmarkederne og oplysning om 
sundhedsfordelene ved at spise frugt og 
grøntsager 

udgår

Or. en

Begrundelse

Salgsfremstød og kommunikationskampagner udgør en vigtig del af finansieringen af den 
fælles landbrugspolitik. I en tid, hvor den fælles landbrugspolitiks ressourcer er begrænset, 
mener vi ikke, at den slags udgifter skal dækkes af offentlige midler.

Ændringsforslag 2715
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og konsolidering 
på frugt- og grøntsagsmarkederne og
oplysning om sundhedsfordelene ved at 
spise frugt og grøntsager

n) promovering og kommunikation, 
herunder også information om de 
sundhedsmæssige fordele ved at spise 
frugter og grøntsager herunder aktioner 
og aktiviteter med henblik på 
diversificering og konsolidering på frugt-
og grøntsagsmarkederne, fremme korte 
markedsføringskredsløb, mekanismer for 
offentlige køb, som har samme formål, 
samt handlinger med henblik på
oplysning om sundhedsfordelene ved at 
spise frugt og grøntsager

Or. es

Ændringsforslag 2716
Clara Eugenia Aguilera García
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og 
konsolidering på frugt- og 
grøntsagsmarkederne og oplysning om 
sundhedsfordelene ved at spise frugt og 
grøntsager

n) promovering af friske eller 
forarbejdede produkter;

Or. es

Ændringsforslag 2717
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og konsolidering 
på frugt- og grøntsagsmarkederne og 
oplysning om sundhedsfordelene ved at 
spise frugt og grøntsager

n) salgsfremstød og kommunikation, 
herunder aktioner og aktiviteter med 
henblik på diversificering og konsolidering 
på frugt- og grøntsagsmarkederne, 
bestræbelser på at finde nye 
afsætningsmuligheder efter lukningen af 
tredjelandsmarkeder og oplysning om 
sundhedsfordelene ved at spise frugt og 
grøntsager

Or. en

Begrundelse

Den fælles landbrugspolitik skal kunne give konkrete svar på spændingerne på EU's indre 
marked som følge af omgående lukning af et tredjelandsmarked.

Ændringsforslag 2718
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra n a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

na) kommunikation, herunder aktioner og 
aktiviteter med henblik på diversificering 
og konsolidering af frugt- og 
grøntsagsmarkederne, samt forhandling 
og indførelse af 
plantesundhedsprotokoller for eksport til 
tredjeparter samt oplysning om 
sundhedsfordelene ved at spise frugt og 
grøntsager;

Or. es

Ændringsforslag 2719
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand,
uddannelse og udveksling af gode 
praksisser navnlig hvad blandt andet angår 
bæredygtige metoder til bekæmpelse af 
skadedyr, bæredygtig anvendelse af 
pesticider og tilpasning til og modvirkning 
af klimaændringer, samt tjenester 
vedrørende forhandling, anvendelse og 
forvaltning af plantesundhedsprotokoller 
for eksport til tredjelande

Or. es

Ændringsforslag 2720
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår landbrugsøkologi,
bæredygtige metoder til bekæmpelse af 
skadedyr, alternativer til pesticider, 
kravene i direktivet om bæredygtig 
anvendelse af pesticider, navnlig de otte 
principper om integreret bekæmpelse af 
skadegørere, mindskelse af den 
agrokemiske afhængighed og bidrag til
tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 2721
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår, opretholdelse og 
forhøjelse af produktkvaliteten, 
forbedring af markedsføringsvilkårene og
bæredygtige metoder til bekæmpelse af 
skadedyr, bæredygtig anvendelse af 
pesticider og tilpasning til og modvirkning 
af klimaændringer

Or. it

Ændringsforslag 2722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår opretholdelse og 
forhøjelse af produktkvaliteten, 
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anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

forbedring af markedsføringsvilkårene og
bæredygtige metoder til bekæmpelse af 
skadedyr, bæredygtig anvendelse af 
pesticider og tilpasning til og modvirkning 
af klimaændringer

Or. it

Ændringsforslag 2723
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår opretholdelse og 
forhøjelse af produktkvaliteten, 
forbedring af markedsføringsvilkårene og
bæredygtige metoder til bekæmpelse af 
skadedyr, bæredygtig anvendelse af 
pesticider og tilpasning til og modvirkning 
af klimaændringer

Or. it

Ændringsforslag 2724
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder 
til bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer

o) rådgivningstjenester, uddannelse og
udveksling af bedre praksisser hvad
blandt andet angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer;

Or. es

Ændringsforslag 2725
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig 
anvendelse af pesticider og tilpasning til 
og modvirkning af klimaændringer

o) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr, begrænsning af
anvendelsen af pesticider og tilpasning til 
og modvirkning af klimaændringer

Or. en

Ændringsforslag 2726
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
bæredygtig anvendelse af pesticider og 
bidrag til tilpasning til og modvirkning af
klimaændringer.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2727
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
bæredygtig anvendelse af pesticider og 

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr,
alternativer til pesticider, kravene i 
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bidrag til tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer.

direktivet om bæredygtig anvendelse af 
pesticider, navnlig de otte principper om 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
mindskelse af den agrokemiske 
afhængighed og bidrag til tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 2728
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag Ændringsforslag

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr,
bæredygtig anvendelse af pesticider og 
bidrag til tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer.

p) uddannelse og udveksling af bedste 
praksis, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr,
begrænsning af anvendelsen af pesticider 
og bidrag til tilpasning til og modvirkning 
af klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 2729
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) tiltag, der tager sigte på at forbedre 
kvaliteten gennem innovation.

Or. it

Ændringsforslag 2730
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) tiltag, der sigter mod at forbedre 
kvaliteten gennem innovation.

Or. it

Ændringsforslag 2731
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) tiltag, der tager sigte på at forbedre 
kvaliteten gennem innovation.

Or. it

Ændringsforslag 2732
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) indførelse af 
sporingssystemer/certificeringssystemer;

Or. es

Ændringsforslag 2733
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – litra p b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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pb) personaleudgifter og udgifter til 
teknisk bistand rettet mod målene i artikel 
42, litra b).

Or. es

Ændringsforslag 2734
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår den i artikel 42, stk. 1, litra
i), omhandlede målsætning, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
en eller flere af følgende 
interventionstyper:

2. Hvad angår den i artikel 42, stk. 1, litra
g), omhandlede målsætning, vælger 
medlemsstaterne i deres strategiske planer 
en eller flere af følgende 
interventionstyper:

Or. it

Ændringsforslag 2735
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers,
sammenslutninger af 
producentorganisationers og, hvor det er 
relevant, brancheorganisationers
oprettelse af og/eller tilførsel af ny kapital 
til gensidige fonde i overensstemmelse 
med artikel 70

Or. en

Ændringsforslag 2736
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička
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Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers, 
brancheorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde i overensstemmelse med artikel 70

Or. en

Ændringsforslag 2737
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers udgifter til
oprettelse, første etablering, 
tilvejebringelse eller tilførsel af ny kapital 
til gensidige fonde

Or. es

Ændringsforslag 2738
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af, 
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og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

tilvejebringelse af startkapital og/eller 
tilførsel af ny kapital til gensidige fonde

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at genindføre den aftale, der blev opnået i forbindelse med 
forordning (EU) 2017/2393 (omnibus).

Ændringsforslag 2739
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse eller
tilførsel af ny kapital til gensidige fonde

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse, første 
etablering og tilførsel af ny kapital til 
gensidige fonde

Or. es

Ændringsforslag 2740
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af 
og/eller tilførsel af ny kapital til gensidige 
fonde

a) under forordning (EU) nr. 1308/2013 
anerkendte producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers oprettelse af
startkapitalen og/eller tilførsel af ny 
kapital til gensidige fonde

Or. en
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Ændringsforslag 2741
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning

b) investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver med henblik på en 
mere effektiv forvaltning af de mængder, 
der bringes i omsætning inklusive kollektiv 
oplagring;

Or. es

Ændringsforslag 2742
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål, inklusive udgifter til forarbejdning 
af det tilbagetrukne produkt før det 
overgår til gratis uddeling;

Or. es

Ændringsforslag 2743
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål

d) tilbagetrækning fra markedet med 
henblik på gratis uddeling eller andre 
formål, inklusive udgifter til forarbejdning 
af det tilbagetrukne produkt før det går til 
gratis uddeling;
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Or. es

Ændringsforslag 2744
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) høstforsikring, der bidrager til at 
beskytte producenternes indkomst, når der 
forekommer tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
sygdomme eller skadedyrsangreb, og som 
samtidig sikrer, at støttemodtagerne 
træffer de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2745
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) høstforsikring, der bidrager til at 
beskytte producenternes indkomst, når der 
forekommer tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
sygdomme eller skadedyrsangreb, og som
samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer 
de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger

g) høstforsikring, herunder 
indeksbaserede forsikringer, som dækker 
en målbar risiko, der bidrager til at 
beskytte producenternes indkomst, når der 
forekommer tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
sygdomme eller skadedyrsangreb, og som 
samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer 
de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 2746
Martin Häusling, Maria Heubuch
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) høstforsikring, der bidrager til at 
beskytte producenternes indkomst, når der 
forekommer tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, 
sygdomme eller skadedyrsangreb, og som 
samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer 
de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger

g) høstforsikring, der bidrager til at 
beskytte producenternes indkomst, når der 
forekommer tab som en uundgåelig følge 
af naturkatastrofer, ekstreme og uventede
vejrforhold, sygdomme eller 
skadedyrsangreb, og som samtidig sikrer, 
at støttemodtagerne træffer de nødvendige 
risikoforebyggelsesforanstaltninger

Or. en

Begrundelse

Risikostyring/forsikring må ikke støtte uansvarlige/forældede landbrugspraksisser, da dette 
ville resultere i et betydeligt overforbrug af stadigt mere begrænsede fonde til udvikling af 
landdistrikterne. Klimaforandringer og de ekstreme vejrforhold i forbindelse hermed har 
allerede været en realitet i et årti, så enhver fremsynet og økonomisk/ressourcemæssigt 
effektiv politik bør tilskynde til at tage højde for dette i planlægningen. Den fælles 
landbrugspolitik bør i stedet yde støtte til landbrugernes tilpasning til disse 
klimaforandringer og andre konsekvenser med finansiering gennem andre dele af ordninger 
til udvikling af landdistrikterne og økoordninger.

Ændringsforslag 2747
Momchil Nekov

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) vejledning af andre 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer anerkendt under 
forordning (EU) nr. 1308/2013 eller af 
individuelle producenter

h) faglige udveksling og/eller vejledning af 
andre producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer anerkendt under 
forordning (EU) nr. 1308/2013 eller af 
individuelle producenter

Or. en
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Ændringsforslag 2748
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) promovering af produkter og 
kommunikation vedrørende 
sundhedsfordelene ved indtagelse af 
frugter og grøntsager;

Or. es

Ændringsforslag 2749
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) Promovering og kommunikation.

Or. es

Ændringsforslag 2750
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) gennemførelse og forvaltning af
tredjelandes plantesundhedsprotokoller på 
Unionens område med henblik på adgang 
til tredjelandes markeder

i) forhandling, gennemførelse og 
forvaltning af plantesundhedsprotokoller til 
eksport og import til tredjelande på 
Unionens område med henblik på adgang 
til tredjelandes markeder; herunder også 
markedsstudier og studier af virkningerne 
af produktionen.

Or. es
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Ændringsforslag 2751
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) gennemførelse og forvaltning af
tredjelandes plantesundhedsprotokoller på
Unionens område med henblik på adgang 
til tredjelandes markeder

i) forhandling, gennemførelse og 
forvaltning af plantesundhedsprotokoller til 
eksport til tredjelande fra Unionens 
område, herunder markedsstudier med 
henblik på adgang til tredjelandes 
markeder;

Or. es

Ændringsforslag 2752
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) gennemførelse og forvaltning af 
tredjelandes plantesundhedsprotokoller på 
Unionens område med henblik på adgang 
til tredjelandes markeder

i) gennemførelse og forvaltning af 
tredjelandes plantesundhedsprotokoller på 
Unionens område med henblik på adgang 
til tredjelandes markeder samt 
plantesundhedsmæssig kriseforebyggelse 
og krisestyring

Or. en

Ændringsforslag 2753
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) markedsundersøgelser i tredjelande
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Or. en

Ændringsforslag 2754
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger, der forvaltes af den 
offentlige sektor eller på frivillig basis 
som omhandlet i forordning (EU) nr. 
1151/2012

Or. it

Ændringsforslag 2755
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som godkendte 
nationale eller internationale
kvalitetsordninger

Or. de

Begrundelse

På grundlag af ordførerens formulering. Kun officielle ordninger bør tages i betragtning. 
Ændringsforslaget skal ikke læses i forbindelse med handelsstandarder.

Ændringsforslag 2756
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
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Artikel 43 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger

j) gennemførelse af såvel Unionens 
kvalitetsordninger som nationale 
kvalitetsordninger samt offentlige eller 
private kvalitetsordninger

Or. es

Ændringsforslag 2757
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder 
til bekæmpelse af skadedyr og bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand.

Or. it

Begrundelse

Rådgivning og teknisk bistand bør kunne udvides.

Ændringsforslag 2758
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder 
til bekæmpelse af skadedyr og bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår agroøkologiske
metoder til bekæmpelse af skadedyr, 
begrænsning af anvendelsen pesticider, 
gennemførelse af integreret bekæmpelse 
af skadegørere og bæredygtig anvendelse 



PE631.982v01-00 122/179 AM\1171743DA.docx

DA

af pesticider.

Or. en

Ændringsforslag 2759
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr og bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

k) uddannelse og udveksling af bedste
praksis, rådgivningstjenester og teknisk 
bistand, navnlig hvad angår bæredygtige 
metoder til bekæmpelse af skadedyr og 
bæredygtig anvendelse af pesticider.

Or. es

Ændringsforslag 2760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Susanne Melior, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr og bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand, 
navnlig hvad angår bæredygtige metoder til 
bekæmpelse af skadedyr og begrænsning
af anvendelsen af pesticider.

Or. en

Ændringsforslag 2761
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) rådgivningstjenester og teknisk bistand, k) rådgivningstjenester og teknisk bistand,
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navnlig hvad angår bæredygtige metoder 
til bekæmpelse af skadedyr og bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

herunder uddannelsesforanstaltninger og 
udveksling af bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at indsnævre omfanget af udveksling af viden og bedste praksis.

Ændringsforslag 2762
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) brug af organiserede 
handelsplatforme og råvarebørser på 
spot- og futuresmarkederne

Or. pl

Ændringsforslag 2763
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) brug af organiserede 
handelsplatforme og råvarebørser på 
spot- og futuresmarkederne

Or. pl

Ændringsforslag 2764
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1



PE631.982v01-00 124/179 AM\1171743DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 42 omhandlede 
målsætninger og de i medlemsstaternes 
strategiske planer fastsatte interventioner 
for frugt- og grøntsagssektoren 
gennemføres af producentorganisationer 
og/eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, ved 
hjælp af godkendte driftsprogrammer, jf. 
betingelserne i denne artikel.

1. De i artikel 42 omhandlede 
målsætninger og de i medlemsstaternes 
strategiske planer fastsatte interventioner 
for frugt- og grøntsagssektoren 
gennemføres af producentorganisationer 
og/eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, ved 
hjælp af godkendte driftsprogrammer, jf. 
betingelserne i denne artikel.
Medlemsstaterne kan desuden beslutte at 
tillade brancheorganisationer at 
gennemføre de i de strategiske planer 
fastsatte målsætninger og interventioner 
for frugt- og grøntsagssektoren gennem 
godkendte driftsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 2765
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i artikel 42 omhandlede 
målsætninger og de i medlemsstaternes 
strategiske planer fastsatte interventioner 
for frugt- og grøntsagssektoren 
gennemføres af producentorganisationer 
og/eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, ved 
hjælp af godkendte driftsprogrammer, jf. 
betingelserne i denne artikel.

1. De i artikel 42 omhandlede 
målsætninger og de i medlemsstaternes 
strategiske planer fastsatte interventioner 
for frugt- og grøntsagssektoren 
gennemføres af producentorganisationer og 
brancheorganisationer og/eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, ved 
hjælp af godkendte driftsprogrammer, jf. 
betingelserne i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 2766
Norbert Erdős
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsprogrammerne har en varighed på 
mindst tre år og højst syv år. De forfølger 
de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), 
omhandlede målsætninger samt mindst to 
andre målsætninger omhandlet i nævnte 
artikel. 

2. Driftsprogrammerne har en varighed på 
mindst tre år og højst syv år.

Or. en

Begrundelse

Der er intet belæg for, at det skulle begrænse driftsprogrammerne til miljø- og klimamål.

Ændringsforslag 2767
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsprogrammerne har en varighed på 
mindst tre år og højst syv år. De forfølger 
de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e),
omhandlede målsætninger samt mindst to 
andre målsætninger omhandlet i nævnte 
artikel.

2. Driftsprogrammerne har en varighed på 
mindst tre år og højst syv år. De forfølger 
de i artikel 42, stk. 1, litra b), d), e) og f), 
omhandlede målsætninger samt mindst to 
andre målsætninger omhandlet i nævnte 
artikel.

Or. es

Ændringsforslag 2768
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsprogrammerne har en varighed på 2. Driftsprogrammerne har en varighed på 
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mindst tre år og højst syv år. De forfølger 
de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), 
omhandlede målsætninger samt mindst to 
andre målsætninger omhandlet i nævnte 
artikel.

mindst tre år og højst syv år. De forfølger 
de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), 
omhandlede målsætninger samt mindst en 
anden målsætning omhandlet i nævnte 
artikel.

Or. es

Begrundelse

På nuværende tidspunkt er kravet to målsætninger. En udvidelse af dette krav til tre 
målsætninger inden for driftsprogrammerne er en anseelig fremgang.

Ændringsforslag 2769
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For hver valgt målsætning fastsættes
der i driftsprogrammerne de valgte 
interventioner blandt dem, som 
medlemsstaterne har fastsat i deres 
strategiske planer.

3. Der fastsættes i driftsprogrammerne de 
valgte interventioner blandt dem, som 
medlemsstaterne har fastsat i deres 
strategiske planer.

Or. en

Begrundelse

Der er intet belæg for, at det skulle begrænse driftsprogrammerne til miljø- og klimamål.

Ændringsforslag 2770
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Driftsprogrammerne fremlægges for 
medlemsstaterne til godkendelse af 
producentorganisationer og/eller 

4. Driftsprogrammerne fremlægges for 
medlemsstaterne til godkendelse af 
producentorganisationer og/eller 
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sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

sammenslutninger af 
producentorganisationer og/eller, hvor det 
er relevant, brancheorganisationer, der er 
anerkendt under forordning (EU) nr. 
1308/2013.

Or. en

Ændringsforslag 2771
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Driftsprogrammerne fremlægges for 
medlemsstaterne til godkendelse af 
producentorganisationer og/eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

4. Driftsprogrammerne fremlægges for 
medlemsstaterne til godkendelse af 
producentorganisationer og/eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. en

Ændringsforslag 2772
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Driftsprogrammer kan kun gennemføres 
af producentorganisationer eller
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

5. Driftsprogrammer kan kun gennemføres 
af producentorganisationer,
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller, hvor det er 
relevant, brancheorganisationer, der er 
anerkendt under forordning (EU) nr. 
1308/2013.

Or. en



PE631.982v01-00 128/179 AM\1171743DA.docx

DA

Ændringsforslag 2773
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Driftsprogrammer kan kun gennemføres 
af producentorganisationer eller
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

5. Driftsprogrammer kan kun gennemføres 
af producentorganisationer,
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller, hvor det er 
relevant, brancheorganisationer, der er 
anerkendt under forordning (EU) nr. 
1308/2013.

Or. en

Begrundelse

Brancheorganisationer bør også have mulighed for at kunne bidrage til de sektorspecifikke 
målsætninger gennem driftsprogrammer. (Tilføjelsen gælder for alle relevante artikler.)

Ændringsforslag 2774
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Driftsprogrammer kan kun gennemføres 
af producentorganisationer eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

5. Driftsprogrammer kan kun gennemføres 
af producentorganisationer eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. en

Ændringsforslag 2775
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Driftsprogrammerne fra 
sammenslutninger af 
producentorganisationer kan være 
deldriftsprogrammer eller fuldstændige 
driftsprogrammer. De fuldstændige 
driftsprogrammer bør følge de samme 
regler for forvaltning og vilkår som 
driftsprogrammerne fra 
producentorganisationerne

Or. es

Ændringsforslag 2776
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sammenslutninger af
producentorganisationers
driftsprogrammer må ikke dække de 
samme interventioner som deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer. 
Medlemsstaterne vurderer 
sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
i sammenhæng med deres 
medlemsorganisationers
driftsprogrammer.

6. Sammenslutninger af
producentorganisationer kan også 
præsentere et deldriftsprogram bestående 
af fastsatte handlinger, som ikke er 
gennemførte af medlemsorganisationerne 
inden for rammerne af deres
driftsprogrammer. Disse driftsprogrammer
må ikke dække de samme handlinger som 
deres medlemsorganisationers
driftsprogrammer. Medlemsstaterne 
vurderer sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
i sammenhæng med de integrerede 
producentorganisationers
driftsprogrammer.

Or. es

Ændringsforslag 2777
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer
må ikke dække de samme interventioner
som deres medlemsorganisationers 
driftsprogrammer. Medlemsstaterne 
vurderer sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
i sammenhæng med deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer.

6. Sammenslutninger af 
producentorganisationers kan også 
præsentere et deldriftsprogram bestående 
af fastsatte handlinger, som ikke er 
gennemførte af medlemsorganisationerne 
inden for rammerne af deres
driftsprogrammer. Disse driftsprogrammer
må ikke dække de samme handlinger som 
deres medlemsorganisationers 
driftsprogrammer. Medlemsstaterne 
vurderer sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
i sammenhæng med deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer.

Or. es

Begrundelse

Ligesom nu bør man opretholde muligheden for at sammenslutningerne af 
producentorganisationer kan præsentere deldriftsprogrammer, hvori nogle af handlingerne i 
producentorganisationsmedlemmernes driftsprogrammer udføres af sammenslutningen af 
producentorganisationer. 

Ændringsforslag 2778
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sammenslutninger af
producentorganisationers
driftsprogrammer må ikke dække de 
samme interventioner som deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer.
Medlemsstaterne vurderer 
sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
i sammenhæng med deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer.

6. Sammenslutninger af
producentorganisationer kan fremlægge 
delvise eller hele driftsprogrammer
bestående af foranstaltninger, der er 
udpeget, men ikke gennemført, af 
medlemsorganisationer i deres 
driftsprogrammer. Disse programmer må 
ikke dække de samme operationer som 
deres medlemsorganisationers 
driftsprogrammer. Medlemsstaterne 
vurderer sammenslutninger af 
producentorganisationers driftsprogrammer 
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i sammenhæng med deres 
medlemsorganisationers driftsprogrammer.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at inkludere den nuværende ordlyd vedrørende 
producentorganisationernes delvise driftsprogrammer for at garantere juridisk sikkerhed. 
Endvidere bør den manglende kompatibilitet mellem sammenslutningens delvise programmer 
og medlemsorganisationens programmer finde sted på driftsniveau og ikke på 
interventionsniveau.

Ændringsforslag 2779
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne: Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne, 
hvis der er tale om deldriftsprogrammer:

: 

Or. es

Ændringsforslag 2780
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne: Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne,
hvis der er tale om deldriftsprogrammer:

Or. es

Ændringsforslag 2781
Estefanía Torres Martínez
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at interventionerne under
driftsprogrammerne for en 
sammenslutning af 
producentorganisationer finansieres fuldt 
ud af bidrag fra denne sammenslutnings 
medlemsorganisationer, og at midlerne 
tildeles fra de pågældende 
medlemsorganisationers driftsfonde

a) at interventionerne under
deldriftsprogrammerne for en 
sammenslutning af 
producentorganisationer finansieres fuldt 
ud af bidrag fra denne sammenslutnings 
medlemsorganisationer, og at midlerne 
tildeles fra de pågældende 
medlemsorganisationers driftsfonde

Or. es

Ændringsforslag 2782
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at interventionerne under 
driftsprogrammerne for en sammenslutning 
af producentorganisationer finansieres fuldt 
ud af bidrag fra denne sammenslutnings 
medlemsorganisationer, og at midlerne 
tildeles fra de pågældende 
medlemsorganisationers driftsfonde

a) at handlingerne under 
driftsprogrammerne for en sammenslutning 
af producentorganisationer finansieres fuldt 
ud af bidrag fra denne sammenslutnings 
medlemsorganisationer, og at midlerne 
tildeles fra de pågældende 
medlemsorganisationers driftsfonde

Or. es

Begrundelse

Der er dette hierarki: interventionstype, intervention, aktion og handling. Uforeneligheden 
bør fastsættes på grundlæggende niveau.

Ændringsforslag 2783
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne eller to 
foranstaltninger under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger.
i) Miljøforanstaltningerne overholder 
kravene om miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser eller forpligtelser 
vedrørende økologisk landbrug i artikel 
65.
ii) Når mindst 80 % af medlemmerne af 
en producentorganisation er omfattet af 
en eller flere miljø- og klimavenlige 
landbrugsforpligtelser eller forpligtelser 
vedrørende økologisk landbrug som 
omhandlet i artikel 65, betragtes hver af 
disse forpligtelser som en 
miljøforanstaltning som omhandlet i 
første afsnit af dette stykke

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at reducere den andel af udgifterne under 
driftsprogrammerne, som afsættes til miljø- og klimaspørgsmål, og alternativt foreslås, at tre 
foranstaltninger rettes mod disse målsætninger i driftsprogrammerne.

Ændringsforslag 2784
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under
driftsprogrammerne dækker 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
42, stk. 1, litra d) og e), omhandlede 
målsætninger

a) at driftsprogrammerne i henhold til de
artikel 92 fastsatte betingelser bidrager til 
de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), 
omhandlede målsætninger. 
Medlemsstaterne kan tage højde for de 
interventioner, der er angivet i denne 
forordning, og som bidrager til de i artikel 
42, stk. 1, litra d) og e), omhandlede 
målsætninger, der gennemføres af 
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producentorganisationen eller dennes 
medlemmer

Or. en

Ændringsforslag 2785
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra
c), d), e) og f), omhandlede målsætninger, 
idet der kan fastsættes en 
overgangsperiode for at hæve førnævnte 
procentsats;

Or. es

Begrundelse

Det er uforholdsmæssigt at hæve miljøudgiften fra de nuværende 10 % til 20%. Men med 
henblik på at skabe fremskridt er der mulighed for at hæve procentsatsen i en 
overgangsperiode.

Ændringsforslag 2786
Estefanía Torres Martínez

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e) og f), omhandlede målsætninger, 
idet der kan fastsættes en 
overgangsperiode for at hæve denne 
procentsats

Or. es
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Ændringsforslag 2787
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 41a, stk. 1, litra
e) og f), omhandlede målsætninger, eller at 
driftsprogrammerne omfatter to eller flere 
miljøforanstaltninger

Or. en

Begrundelse

Status quo bør opretholdes med hensyn til de udgifter under driftsprogrammerne, der dækker 
miljø- og klimaaktiviteter (mindst 10 % af udgifterne under driftsprogrammerne dækker 
miljøforanstaltninger, eller driftsprogrammerne indeholder to eller flere 
miljøforanstaltninger). Større krav vedrørende miljø- og klimaaktiviteter kan i høj grad 
bremse gennemførelsen af producentorganisationens hovedaktiviteter og producenternes 
deltagelse i samarbejdet som sådan.

Ændringsforslag 2788
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) Medlemsstaterne sikrer, at mindst 10 %
af udgifterne under driftsprogrammerne 
dækker interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra d) og e), omhandlede 
målsætninger

Or. pl

Ændringsforslag 2789
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

Or. pl

Ændringsforslag 2790
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

Or. pl

Ændringsforslag 2791
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

Or. pl

Begrundelse

En forhøjelse af den nedre grænse til 20 % vil begrænse i frugt- og 
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grøntsagsproducentorganisationernes muligheder for at finansiere projekter, der er 
nødvendige og har indvirkning på situationen i sektoren. Der er tale om en branche, som ikke 
lægger et betydeligt pres på miljøet.

Ændringsforslag 2792
Manolis Kefalogiannis

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

Or. en

Ændringsforslag 2793
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

Or. it

Ændringsforslag 2794
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 

a) at mindst 10 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
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d) og e), omhandlede målsætninger d) og e), omhandlede målsætninger

Or. it

Ændringsforslag 2795
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at mindst 20 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
d) og e), omhandlede målsætninger

a) at mindst 15 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra
c), d) og e), omhandlede målsætninger

Or. hr

Ændringsforslag 2796
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at mindst 5 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker 
interventioner, der er knyttet til den i 
artikel 42, stk. 1, litra c), omhandlede 
målsætning

udgår

Or. es

Begrundelse

Vedrørende innovation fjernes kravet til en obligatorisk minimumsudgift, da 
driftsprogrammerne ikke er de mest egnede instrumenter til den type handlinger (mere egnede 
er fondene ELFUL, Horizonte Europa, EFRU eller nationale fonde)

Ændringsforslag 2797
Manolis Kefalogiannis
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at mindst 5 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker 
interventioner, der er knyttet til den i 
artikel 42, stk. 1, litra c), omhandlede 
målsætning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2798
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at mindst 5 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker 
interventioner, der er knyttet til den i 
artikel 42, stk. 1, litra c), omhandlede 
målsætning

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes andre tilgængelige finansielle instrumenter på EU-plan end driftsprogrammerne, 
der har en bredere rækkevidde for økologisk produktion og dermed er mere effektive (i den 
fælles landbrugspolitiks søjle I eller søjle II).

Ændringsforslag 2799
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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b) at mindst 5 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til den i artikel 42, stk. 1, litra 
c), omhandlede målsætning

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 2800
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at mindst 5 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til den i artikel 42, stk. 1, litra 
c), omhandlede målsætning

b) at mindst 3 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til den i artikel 42, stk. 1, litra 
c), omhandlede målsætning

Or. hr

Ændringsforslag 2801
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at mindst 5 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til den i artikel 42, stk. 1, litra 
c), omhandlede målsætning

b) at mindst 1 % af udgifterne under 
driftsprogrammerne dækker interventioner, 
der er knyttet til den i artikel 42, stk. 1, litra 
c), omhandlede målsætning

Or. it

Ændringsforslag 2802
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Der bør være en overgangsperiode,
inden for hvilken 
producentorganisationerne kan vælge, om 
de vil fortsætte med at gennemføre deres 
driftsprogram, som er godkendt i henhold 
til de tidligere bestemmelser, eller om de 
vil ændre det eller erstatte det med et nyt
program i henhold til bestemmelserne i 
denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 2803
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. at driftsprogrammer godkendt før 
denne forordnings ikrafttræden reguleres 
i overensstemmelse med de forordninger, 
de er godkendt under, indtil de er fuldført, 
medmindre producentsammenslutningen 
eller sammenslutningen af 
producentorganisationer frivilligt 
beslutter at vedtage denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 2804
Hilde Vautmans

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. at driftsprogrammer godkendt før 
denne forordnings ikrafttræden reguleres 
i overensstemmelse med de forordninger, 
de er godkendt under, indtil de er fuldført, 
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medmindre producentsammenslutningen 
eller sammenslutningen af 
producentorganisationer frivilligt 
beslutter at vedtage denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 2805
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. at alle driftsprogrammer, der er 
godkendt før denne forordnings 
ikrafttræden, reguleres i 
overensstemmelse med forordning nr. 
1308/2013/EU, indtil deres planlagte 
fuldførelsesdato

Or. en

Ændringsforslag 2806
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frugt- og 
grøntsagsproducentorganisationer og/eller 
sammenslutninger heraf kan oprette en 
driftsfond. En sådan fond finansieres ved 
hjælp af: 

1. Frugt- og 
grøntsagsproducentorganisationer og/eller 
sammenslutninger heraf kan oprette en 
driftsfond, som udelukkende er beregnet 
til finansiere driftsprogrammer, der er 
godkendt af medlemsstaterne. En sådan 
fond finansieres ved hjælp af
producentorganisationens eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationers og/eller deres 
medlemmers egne bidrag plus den 
finansielle bistand omhandlet i artikel 46.
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Or. es

Begrundelse

Med henblik på at forenkle forvaltningen af driftsprogrammerne, er det ikke nødvendigt at 
forklare detaljeret hvorfra bidragene til driftsfonden stammer fra, da det ville medføre en stor 
revisionsmæssig byrde. 

Ændringsforslag 2807
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frugt- og 
grøntsagsproducentorganisationer og/eller
sammenslutninger heraf kan oprette en 
driftsfond. En sådan fond finansieres ved 
hjælp af:

1. Frugt- og 
grøntsagsproducentorganisationer,
sammenslutninger heraf og, hvor det er 
relevant, brancheorganisationer kan 
oprette en driftsfond. En sådan fond 
finansieres ved hjælp af:

Or. en

Ændringsforslag 2808
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Frugt- og 
grøntsagsproducentorganisationer og/eller 
sammenslutninger heraf kan oprette en 
driftsfond. En sådan fond finansieres ved 
hjælp af:

1. Frugt- og 
grøntsagsproducentorganisationer eller 
brancheorganisationer og/eller 
sammenslutninger heraf kan oprette en 
driftsfond. En sådan fond finansieres ved 
hjælp af:

Or. en

Ændringsforslag 2809
Clara Eugenia Aguilera García
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Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) finansielle bidrag fra: udgår

i) medlemmerne af 
producentorganisationen og/eller 
producentorganisationen selv eller

ii) sammenslutninger af 
producentorganisationer gennem disse 
sammenslutningers medlemmer

Or. es

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt på grund af den nye tekst i afsnit 1. 

Ændringsforslag 2810
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) medlemmerne af 
producentorganisationen og/eller 
producentorganisationen selv eller

i) medlemmerne af 
producentorganisationen og/eller
producentorganisationen og 
brancheorganisationen selv eller

Or. en

Ændringsforslag 2811
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) brancheorganisationer gennem disse 
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organisationers medlemmer

Or. en

Ændringsforslag 2812
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansiel støtte fra Unionen, der kan 
ydes til producentorganisationer eller til
deres sammenslutninger, hvis disse 
sammenslutninger fremlægger et 
driftsprogram.

b) finansiel støtte fra Unionen, der kan 
ydes til producentorganisationer, deres 
sammenslutninger eller 
brancheorganisationer, hvis disse 
sammenslutninger eller organisationer
fremlægger et driftsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 2813
Jan Huitema, Elsi Katainen, Pavel Telička

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansiel støtte fra Unionen, der kan 
ydes til producentorganisationer eller til 
deres sammenslutninger, hvis disse 
sammenslutninger fremlægger et 
driftsprogram.

b) finansiel støtte fra Unionen, der kan 
ydes til producent- og 
brancheorganisationer eller til deres 
sammenslutninger, hvis disse 
sammenslutninger fremlægger et 
driftsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 2814
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) finansiel støtte fra Unionen, der kan 
ydes til producentorganisationer eller til 
deres sammenslutninger, hvis disse 
sammenslutninger fremlægger et 
driftsprogram.

b) finansiel støtte fra Unionen og 
medlemsstaterne, der kan ydes til 
producentorganisationer eller til deres 
sammenslutninger, hvis disse 
sammenslutninger fremlægger et 
driftsprogram.

Or. en

Begrundelse

Det er yderst vigtigt at bevare muligheden for at yde national finansiel støtte til 
producentorganisationer for at fremme deres aktivitet og oprettelsen af nye organisationer.

Ændringsforslag 2815
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Driftsfonde må kun anvendes til 
finansiering af driftsprogrammer, der er 
godkendt af medlemsstaterne. 

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt på grund af den nye tekst i afsnit 1. 

Ændringsforslag 2816
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle støtte fra Unionen er lig
med de finansielle bidrag i artikel 45, stk. 
1, litra a), som reelt er betalt, men 

1. Den finansielle støtte fra Unionen er lig 
50 % af de udgifter, der reelt er afholdt.
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begrænses til 50 % af de udgifter, der reelt 
er afholdt.

Or. es

Ændringsforslag 2817
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 4,1 % af værdien af hver 
producentorganisations afsatte 
produktionsmængde

a) 4,5 % af værdien af hver 
producentorganisations afsatte 
produktionsmængde

Or. pl

Ændringsforslag 2818
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 4,1 % af værdien af hver 
producentorganisations afsatte 
produktionsmængde

a) 4,5 % af værdien af hver 
producentorganisations afsatte 
produktionsmængde

Or. pl

Ændringsforslag 2819
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 4,1 % af værdien af hver 
producentorganisations afsatte 
produktionsmængde

a) 4,6 % af værdien af hver 
producentorganisations afsatte 
produktionsmængde
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Or. es

Ændringsforslag 2820
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 4,5 % af værdien af hver 
sammenslutning af 
producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde

b) 5 % af værdien af hver sammenslutning 
af producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde

Or. es

Ændringsforslag 2821
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 5 % af værdien af hver transnational 
producentorganisations eller tværnationale 
sammenslutning af 
producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.

c) 4,5 % af værdien af hver transnational 
producentorganisations eller tværnationale 
sammenslutning af 
producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.

Or. pl

Ændringsforslag 2822
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 5,0 % af værdien af hver transnational 
producentorganisations eller tværnationale 
sammenslutning af 

c) 5,5 % af værdien af hver transnational 
producentorganisations eller tværnationale 
sammenslutning af 
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producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.

producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.

Or. es

Ændringsforslag 2823
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 5,0 % af værdien af hver transnational 
producentorganisations eller tværnationale 
sammenslutning af 
producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.

c) 4,5 % af værdien af hver transnational 
producentorganisations eller tværnationale 
sammenslutning af 
producentorganisationers afsatte 
produktionsmængde.

Or. pl

Ændringsforslag 2824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 5 % af værdien af den afsatte 
produktionsmængde via

- det første driftsprogram ved en 
producentorganisation, der er resultatet af 
en fusion eller integration af flere 
producentorganisationer

- producentorganisationer, der er vokset 
(dels med hensyn til antallet af 
medlemmer, dels hvad angår værdien af 
den afsatte produktionsmængde) inden 
for et bestemt tidsrum og med en 
procentandel, der bør fastlægges

- producentorganisationer, der når en 
bestemt størrelse (dels med hensyn til 
antallet af medlemmer, dels hvad angår 
værdien af den afsatte 
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produktionsmængde), der bør fastlægges

- sammenslutninger af 
producentorganisationer, der afsætter 
producentorganisationsmedlemmernes 
produktion

- producentorganisationer, der har 
integreret deres produktion 100 %, og som 
afsætter denne sammen med andre 
producentorganisationer gennem en filial, 
der er et kooperativt selskab:

1) som er oprettet med det formål at 
afsætte en nærmere bestemt 
produktionsmængde

2) hvori producentorganisationen ejer 
90 % af kapitalen

3) som når en nærmere bestemt relevant 
økonomisk størrelse.

Or. it

Ændringsforslag 2825
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 5,5 % af den afsatte produktions 
værdi:

- til hver producentorganisation, som har 
forøget sit medlemsantal og størrelsen af 
den markedsførte produktion, i en bestemt 
periode og med en bestemt procentsats, 
som skal fastsættes;

- til en producentorganisations første 
driftsprogram som resultat af en fusion 
eller en sammenlægning;

- til de producentorganisationer, som har 
forøget sit medlemsantal og størrelsen af 
den markedsførte produktion, som skal 
fastsættes;

- til de sammenslutninger af 
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producentorganisationer, hvis aktivitet er 
at markedsføre deres medlemmers 
produkter:

- til de producentorganisationer, som fuldt 
ud opnår at markedsføre deres produktion 
sammen med de andre 
producentorganisationer gennem en filial, 
som samarbejder og som er oprettet med 
det mål at markedsføre nævnte 
produktion, hvor 90 % af dens kapital 
tilhører producentorganisationen og som 
bør opnå et relevant økonomisk resultat, 
der bør fastsættes..

Or. es

Ændringsforslag 2826
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) for så vidt angår litra b) og c) skal 
organisationernes afsætning og salg af 
frugt og grøntsager ske fælles og fuldt 
koordineret af den pågældende 
organisation

Or. en

Ændringsforslag 2827
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan den finansielle 
støtte fra Unionen forhøjes som følger:

Uanset første afsnit kan den finansielle 
støtte fra Unionen forhøjes til 5 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,5 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
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udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og i) 
omhandlede målsætninger, og som
gennemføres af den enhed, der er nævnt i 
første afsnit, på vegne af sine medlemmer:

Or. pl

Ændringsforslag 2828
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 4,6 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 2829
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 4,6 % af værdien 
af den afsatte produktion, forudsat at det 
beløb, der overstiger 4,1 % af værdien af 
den afsatte produktion, udelukkende 
anvendes til en eller flere interventioner, 

a) Uanset første afsnit kan den finansielle 
støtte fra Unionen forhøjes til 5 % af 
værdien af den afsatte produktion, forudsat 
at det beløb, der overstiger 4,5 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
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der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
c), d), e), g), h) og i), omhandlede 
målsætninger

42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og i), 
omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af den enhed, der er nævnt i 
første afsnit, på vegne af sine medlemmer

Or. pl

Ændringsforslag 2830
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår 
producentorganisationer kan procentsatsen 
forhøjes til 4,6 % af værdien af den afsatte 
produktion, forudsat at det beløb, der 
overstiger 4,1 % af værdien af den afsatte 
produktion, udelukkende anvendes til en 
eller flere interventioner, der er knyttet til 
de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) 
og i), omhandlede målsætninger

a) for så vidt angår 
producentorganisationer kan procentsatsen 
forhøjes til 5,1 % af værdien af den afsatte 
produktion, forudsat at det beløb, der 
overstiger 4,6 % af værdien af den afsatte 
produktion, udelukkende anvendes til en 
eller flere interventioner, der er knyttet til 
de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), f), g), 
h) og i), omhandlede målsætninger

Or. es

Ændringsforslag 2831
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår sammenslutninger af 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 5,0 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,5 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger, og som 

udgår
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gennemføres af sammenslutningerne på 
vegne af deres medlemmer 

Or. pl

Ændringsforslag 2832
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår sammenslutninger af 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 5,0 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,5 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af sammenslutningerne på 
vegne af deres medlemmer 

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 2833
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for så vidt angår sammenslutninger af 
producentorganisationer kan procentsatsen 
forhøjes til 5,0 % af værdien af den afsatte 
produktion, forudsat at det beløb, der 
overstiger 4,5 % af værdien af den afsatte 
produktion, udelukkende anvendes til en 
eller flere interventioner, der er knyttet til 
de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) 
og i), omhandlede målsætninger, og som 

b) for så vidt angår sammenslutninger af 
producentorganisationer kan procentsatsen 
forhøjes til 5,5 % af værdien af den afsatte 
produktion, forudsat at det beløb, der 
overstiger 5 % af værdien af den afsatte 
produktion, udelukkende anvendes til en 
eller flere interventioner, der er knyttet til 
de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), f), g), 
h) og i), omhandlede målsætninger, og som 
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gennemføres af sammenslutningerne på 
vegne af deres medlemmer

gennemføres af sammenslutningerne på 
vegne af deres medlemmer

Or. es

Ændringsforslag 2834
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår transnationale 
producentorganisationer eller 
transnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 5,5 % af 
værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 5,0 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af de transnationale 
producentorganisationer eller af deres 
sammenslutninger på vegne af deres 
medlemmer. 

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 2835
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår transnationale 
producentorganisationer eller 
transnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer kan 
procentsatsen forhøjes til 5,5 % af 

udgår
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værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 5,0 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til en eller flere 
interventioner, der er knyttet til de i 
artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og 
i), omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af de transnationale 
producentorganisationer eller af deres 
sammenslutninger på vegne af deres 
medlemmer. 

Or. pl

Ændringsforslag 2836
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår transnationale 
producentorganisationer eller 
transnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer kan procentsatsen 
forhøjes til 5,5 % af værdien af den afsatte 
produktion, forudsat at det beløb, der 
overstiger 5,0 % af værdien af den afsatte 
produktion, udelukkende anvendes til en 
eller flere interventioner, der er knyttet til 
de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) 
og i), omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af de transnationale 
producentorganisationer eller af deres 
sammenslutninger på vegne af deres 
medlemmer.

c) for så vidt angår transnationale 
producentorganisationer eller 
transnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer kan procentsatsen 
forhøjes til 6 % af værdien af den afsatte 
produktion, forudsat at det beløb, der 
overstiger 5,5 % af værdien af den afsatte 
produktion, udelukkende anvendes til en 
eller flere interventioner, der er knyttet til 
de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) 
og i), omhandlede målsætninger, og som 
gennemføres af de transnationale 
producentorganisationer eller af deres 
sammenslutninger på vegne af deres 
medlemmer.

Or. es

Ændringsforslag 2837
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 5 % af værdien af den afsatte 
produktionsmængde via

- det første driftsprogram iværksat af en 
producentorganisation, der er resultatet af 
en fusion eller integration af flere 
producentorganisationer

- producentorganisationer, der er vokset 
(dels med hensyn til antallet af 
medlemmer, dels hvad angår værdien af 
den afsatte produktionsmængde) inden 
for et bestemt tidsrum og med en 
procentandel, der bør fastlægges

- producentorganisationer, der når en 
bestemt størrelse (dels med hensyn til 
antallet af medlemmer, dels hvad angår 
værdien af den afsatte 
produktionsmængde), der bør fastlægges

- sammenslutninger af 
producentorganisationer, der afsætter 
producentorganisationsmedlemmernes 
produktion

- producentorganisationer, der har 
integreret deres produktion 100 %, og som 
afsætter denne sammen med andre 
producentorganisationer gennem en filial, 
der er et kooperativt selskab:

i) som er oprettet med det formål at 
afsætte en nærmere bestemt 
produktionsmængde

ii) hvori producentorganisationen ejer 
90 % af kapitalen

iii) som når en nærmere bestemt relevant 
økonomisk størrelse.

Or. it

Ændringsforslag 2838
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) 5 % af værdien af den afsatte 
produktion for en producentorganisations 
første driftsprogram, herunder en 
anerkendt producentorganisation, der er 
resultatet af en fusion mellem to 
anerkendte producentorganisationer

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at fremme oprettelsen af nye producentorganisationer; ikke kun de 
producentorganisationer, der er resultatet af en fusion mellem to anerkendte 
producentorganisationer.

Ændringsforslag 2839
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan tilskynde en 
udvidelse af producentorganisationerne 
og forøge den finansielle støtte, som 
anført i det førnævnte afsnit 2, med 2 % 
for hver af de beskrevne situationer i de 
tilfælde hvor organisationer, hvis afsatte 
produktion overgår den fastsatte værdi for 
at blive anerkendt som 
producentorganisation 3 gange.

Or. es

Begrundelse

Målet er at tilskynde, at producentorganisationerne og deres forhandlingsstyrke vokser 
gennem en større koncentration af udbuddet.

Ændringsforslag 2840
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Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 
kan den finansielle støtte forhøjes med 
2 procentpoint for de 
producentorganisationer, der fordobler 
antallet af medlemmer eller værdien af 
den afsatte produktion i forhold til 
gennemsnittet af de foregående fem år før 
gennemførelsen af driftsprogrammet

Or. pl

Ændringsforslag 2841
Sofia Ribeiro

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 
kan den finansielle støtte forhøjes med 
2 % for de producentorganisationer, der 
fordobler minimumsantallet af 
medlemmer eller minimuskriterierne 
vedrørende værdien af den afsatte 
produktionsmængde, der er fastsat af 
medlemsstaterne.

Or. pt

Ændringsforslag 2842
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) producentorganisationer, der opererer i a) producentorganisationer og 
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forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede 
målsætninger, transnationalt

sammenslutninger af
producentorganisationer, der opererer i 
forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede 
målsætninger, transnationalt

Or. es

Ændringsforslag 2843
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) producentorganisationer, der opererer i 
forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede 
målsætninger, transnationalt

a) producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der opererer i 
forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede 
målsætninger, transnationalt

Or. fr

Begrundelse

Med ændringsforslaget sikres, at sammenslutninger af producentorganisationer også kan 
opnå en højere procentsats fællesskabsstøtte, hvilket bidrager til at styrke deres rolle som 
'"aggregatorer" af udbuddet i Europa. Det vil også forstærke solidariteten og samarbejdet 
mellem alle europæiske producenter.

Ændringsforslag 2844
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) producentorganisationer, der opererer i 
forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 

a) producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der opererer i 
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42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede 
målsætninger, transnationalt

forskellige medlemsstater, gennemfører 
interventioner, der er knyttet til de i artikel 
42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede 
målsætninger, transnationalt

Or. en

Ændringsforslag 2845
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) driftsprogrammet vedrører kun særlig 
støtte til produktion af økologiske 
produkter, der er omfattet af Rådets 
forordning (EF) nr. 834/200735

c) driftsprogrammet vedrører særlig støtte 
til produktion af økologiske produkter, der 
er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 
834/200735, eller hvad angår den del af 
driftsprogrammet, der vedrører 
produktion af økologiske produkter

_________________ _________________

35 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91
(EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

35 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91
(EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 2846
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsprogrammet gennemføres for første 
gang af en sammenslutning af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

d) driftsprogrammet gennemføres for første 
gang af en sammenslutning af 
producentorganisationer, der arbejder i en 
eller flere medlemsstater, eller en 
sammenslutning af 
producentorganisationer, der opererer i 
flere medlemsstater, og som er anerkendt 
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under forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. fr

Begrundelse

Med ændringsforslaget sikres, at sammenslutninger af producentorganisationer også kan 
opnå en højere procentsats fællesskabsstøtte, hvilket bidrager til at styrke deres rolle som 
'"aggregatorer" af udbuddet i Europa. Det vil også forstærke solidariteten og samarbejdet 
mellem alle europæiske producenter.

Ændringsforslag 2847
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) driftsprogrammet gennemføres for første 
gang af en sammenslutning af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

d) driftsprogrammet gennemføres for første 
gang af en producentorganisation, en
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
sammenslutning af 
producentorganisationer, som opererer i 
forskellige medlemsstater, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. en

Ændringsforslag 2848
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) driftsprogrammet:

- det første driftsprogram iværksat af en 
producentorganisation, der er resultatet af 
en fusion eller integration af flere 
producentorganisationer

- af producentorganisationer, der er 
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vokset (dels med hensyn til antallet af 
medlemmer, dels hvad angår værdien af 
den afsatte produktionsmængde) inden 
for et bestemt tidsrum og med en 
procentandel, der bør fastlægges

- af producentorganisationer, der når en 
bestemt størrelse (dels med hensyn til 
antallet af medlemmer, dels hvad angår 
værdien af den afsatte 
produktionsmængde), der bør fastlægges

- af sammenslutninger af 
producentorganisationer, der afsætter 
producentorganisationsmedlemmernes 
produktion

- af producentorganisationer, der har 
integreret deres produktion 100 %, og som 
afsætter denne sammen med andre 
producentorganisationer gennem en filial, 
der er et kooperativt selskab:

• som er oprettet med det formål at afsætte 
en nærmere bestemt produktionsmængde

• hvori producentorganisationen ejer 
90 % af kapitalen

• som når en nærmere bestemt relevant 
økonomisk størrelse.

Or. it

Ændringsforslag 2849
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) driftsprogrammet gennemføres af en 
anerkendt producentorganisation i de 
første fem år efter godkendelsesåret, 
herunder en anerkendt 
producentorganisation, der er resultatet af 
en fusion mellem to anerkendte 
producentorganisationer.



PE631.982v01-00 164/179 AM\1171743DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

For at fremme oprettelsen af nye producentorganisationer bør alle nyetablerede 
producentorganisationer have mulighed for at modtage finansiel støtte fra Unionen med op til 
60 % og ikke kun de producentorganisationer, der er resultatet af en fusion mellem to 
anerkendte producentorganisationer. Denne mulighed tilbydes nyetablerede 
producentorganisationer i andre sektorer, jf. artikel 63, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag 2850
Herbert Dorfmann, Csaba Sógor

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) producentorganisationen opererer i en af 
regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 
349 i TEUF

f) producentorganisationen opererer i en af 
regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 
349 i TEUF, eller afsætter sine produkter 
fortrinsvis i bjergegne

Or. it

Ændringsforslag 2851
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) driftsprogrammet dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
c), d), e), h) og i), omhandlede 
målsætninger.

g) driftsprogrammet dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
c), h) og i), omhandlede målsætninger.

Or. pl

Ændringsforslag 2852
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Forslag til forordning
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Artikel 46 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) driftsprogrammet dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
c), d), e), h) og i), omhandlede 
målsætninger.

g) driftsprogrammet dækker interventioner, 
der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra 
c), h) og i), omhandlede målsætninger.

Or. pl

Ændringsforslag 2853
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) driftsprogrammet er udviklet af en 
producentorganisation, som har forøget 
sit medlemsantal og størrelsen af den 
afsatte produktion i en bestemt periode og 
med en bestemt størrelse, som 
Kommissionen skal fastsætte;

Or. es

Ændringsforslag 2854
Sofia Ribeiro

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en producentorganisations 
driftsprogram, der øger antallet af 
medlemmer eller værdien af den afsatte 
produktionsmængde med mindst 25 % i 
forhold til det foregående driftsprogram.

Or. pt
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Ændringsforslag 2855
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Producentorganisationen skal operere 
i en ø-region.

Or. es

Ændringsforslag 2856
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) en producentorganisations første 
driftsprogram;

Or. es

Ændringsforslag 2857
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) en sammenslutning af 
producentorganisationers andet eller 
sidste driftsprogram, hvis hovedaktivitet er 
markedsføring af medlemmernes 
produktion;

Or. es

Ændringsforslag 2858
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Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) driftsprogrammet gennemføres for 
første gang af en producentorganisation, 
der er resultatet af en fusion eller 
sammenlægning af to eller flere 
producentorganisationer;

Or. es

Ændringsforslag 2859
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ge) producentorganisationer, der opererer 
i forskellige medlemsstater og 
gennemfører interventioner på 
transnationalt plan for at opfylde målene 
omhandlet i artikel 42, litra i);

Or. es

Ændringsforslag 2860
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gf) et driftsprogram, præsenteret af en 
producentorganisation, hvis 
grundindikatorer er en forøgelse af 
antallet af medlemmer eller af den afsatte 
produktion med mindst 50 % i forhold til 
det forrige driftsprogram;



PE631.982v01-00 168/179 AM\1171743DA.docx

DA

Or. es

Ændringsforslag 2861
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – litra g g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gg) for producentorganisationer, som 
opnår fuld markedsføring af sin 
produktion sammen med de øvrige 
producentorganisationer gennem en filial, 
som opfylder tre krav beskrevet i den 
sidste del af artikel 46, afsnit 2, litra d).

Or. es

Ændringsforslag 2862
Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. for så vidt angår 
brancheorganisationer begrænses den 
finansielle støtte fra Unionen til et beløb 
svarende til [2 %] af medlemsstaternes 
tildelinger til direkte betalinger, jf. bilag 
IV.

Or. en

Ændringsforslag 2863
Bas Belder

Forslag til forordning
Artikel 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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Artikel 46a

Den finansielle støtte fra Unionen kan 
ydes til brancheorganisationer, hvis disse 
organisationer fremlægger et 
driftsprogram.

Størrelsen af Unions samlede finansielle 
støtte til brancheorganisationers 
driftsprogrammer, der er godkendt i en 
medlemsstat, begrænses til et beløb 
svarende til 2 % af medlemsstaternes 
tildelinger til direkte betalinger, jf. bilag 
IV.

Or. en

Begrundelse

Brancheorganisationer kan også bidrage til de relevante sektorspecifikke målsætninger 
gennem driftsprogrammer, der bør støttes med EU-finansiering (den finansielle støtte fra 
Unionen vil være et supplement til finansieringsrammen for direkte betalinger og skal være 
begrænset).

Ændringsforslag 2864
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I de områder af medlemsstaterne, hvor 
producenterne i frugt- og 
grøntsagssektoren er organiseret i en grad, 
der er betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, kan medlemsstaterne yde 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, en 
finansiel støtte fra medlemsstaterne, som 
ikke må overstige 80 % af de finansielle 
bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a), og op til 10 % af værdien af en 
sådan producentorganisations afsatte 
produktionsmængde. Denne nationale 
støtte supplerer driftsfonden.

1. I de områder af medlemsstaterne, hvor 
producenterne i frugt- og 
grøntsagssektoren er organiseret i en grad, 
der er betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, kan medlemsstaterne yde 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, en 
finansiel støtte fra medlemsstaterne, som 
ikke må overstige 80 % af de finansielle 
bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a), og op til 10 % af værdien af en 
sådan producentorganisations afsatte 
produktionsmængde. Medlemsstaterne kan 
yde national finansiel støtte svarende til et 
beløb, der ikke må overstige 96 % af de 
finansielle bidrag, der er omhandlet i 
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artikel 4, stk. 1, litra a) for et 
driftsprogram eller en del af et 
driftsprogram, der opfylder mindst én af 
betingelserne i artikel 46, stk. 3, litra b), 
c), d), f) eller g). Denne nationale støtte 
supplerer driftsfonden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare muligheden for at yde national finansiel støtte i frugt- og 
grøntsagssektoren.

Ændringsforslag 2865
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I de områder af medlemsstaterne, hvor 
producenterne i frugt- og 
grøntsagssektoren er organiseret i en grad, 
der er betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, kan medlemsstaterne yde 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, en 
finansiel støtte fra medlemsstaterne, som 
ikke må overstige 80 % af de finansielle 
bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a), og op til 10 % af værdien af en 
sådan producentorganisations afsatte 
produktionsmængde. Denne nationale 
støtte supplerer driftsfonden.

1. I de områder af medlemsstaterne, hvor 
producenterne i frugt- og 
grøntsagssektoren er organiseret i en grad, 
der er betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen og i øområder, herunder 
udkantsområder, kan medlemsstaterne yde 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, en 
finansiel støtte fra medlemsstaterne, som 
ikke må overstige 80 % af de finansielle 
bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a), og op til 10 % af værdien af en 
sådan producentorganisations afsatte 
produktionsmængde. Denne nationale 
støtte supplerer driftsfonden.

Or. es

Ændringsforslag 2866
Norbert Lins

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I de områder af medlemsstaterne, hvor 
producenterne i frugt- og 
grøntsagssektoren er organiseret i en grad, 
der er betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, kan medlemsstaterne yde 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, en 
finansiel støtte fra medlemsstaterne, som 
ikke må overstige 80 % af de finansielle 
bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a), og op til 10 % af værdien af en 
sådan producentorganisations afsatte 
produktionsmængde. Denne nationale 
støtte supplerer driftsfonden.

1. I de områder af medlemsstaterne, hvor 
producenterne i frugt- og 
grøntsagssektoren er organiseret i en grad, 
der er betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, kan medlemsstaterne yde 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, en 
finansiel støtte fra medlemsstaterne, som 
ikke må overstige 30 % af de finansielle 
bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, 
litra a). Denne nationale støtte supplerer 
driftsfonden. For de af disse 
producentorganisationer afsatte 
produktionsmængde gælder tallene i 
artikel 46, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 2867
Beata Gosiewska

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I de områder af medlemsstater, hvor 
under 15 % af værdien af disse områders 
frugt- og grøntsagsproduktion afsættes 
gennem producentorganisationer og 
producentsammenslutninger, og hvor 
frugt- og grøntsagsproduktionen udgør 
mindst 15 % af disse områders samlede 
landbrugsproduktion, kan den nationale 
finansielle støtte, der er nævnt i denne 
artikels stk. 1, efter anmodning fra den 
pågældende medlemsstat refunderes af 
EU.

Or. pl

Ændringsforslag 2868
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I de områder af medlemsstater, hvor 
under 15 % af værdien af disse områders 
frugt- og grøntsagsproduktion afsættes 
gennem producentorganisationer og 
producentsammenslutninger, og hvor 
frugt- og grøntsagsproduktionen udgør 
mindst 15 % af disse områders samlede 
landbrugsproduktion, kan den nationale 
finansielle støtte, der er nævnt i denne 
artikels stk. 1, efter anmodning fra den 
pågældende medlemsstat refunderes af 
EU.

Or. pl

Ændringsforslag 2869
Norbert Lins

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Producenters organiseringsgrad i et 
område af en medlemsstat anses for at være 
betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, hvis den gennemsnitlige 
organiseringsgrad har været mindre end
20 % i tre på hinanden følgende år forud 
for gennemførelsen af driftsprogrammet. 
Organiseringsgraden beregnes som 
værdien af den produktion af frugt og 
grøntsager i det berørte område, der 
afsættes af producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, 
divideret med den samlede værdi af 
produktionen af frugt og grøntsager i det 
berørte område.

2. Producenters organiseringsgrad i et 
område af en medlemsstat anses for at være 
betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, hvis den gennemsnitlige 
organiseringsgrad har været mindre end
10 % i tre på hinanden følgende år forud 
for gennemførelsen af driftsprogrammet. 
Organiseringsgraden beregnes som 
værdien af den produktion af frugt og 
grøntsager i det berørte område, der 
afsættes af producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, 
divideret med den samlede værdi af 
produktionen af frugt og grøntsager i det 
berørte område.

Or. de
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Ændringsforslag 2870
Norbert Erdős

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Producenters organiseringsgrad i et 
område af en medlemsstat anses for at være 
betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, hvis den gennemsnitlige 
organiseringsgrad har været mindre end 
20 % i tre på hinanden følgende år forud 
for gennemførelsen af driftsprogrammet. 
Organiseringsgraden beregnes som 
værdien af den produktion af frugt og 
grøntsager i det berørte område, der 
afsættes af producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, 
divideret med den samlede værdi af 
produktionen af frugt og grøntsager i det 
berørte område.

2. Producenters organiseringsgrad i et 
område af en medlemsstat anses for at være 
betydeligt lavere end gennemsnittet i 
Unionen, hvis den gennemsnitlige 
organiseringsgrad har været mindre end 
20 % i tre på hinanden følgende år forud 
for gennemførelsen af den strategiske 
plan. Organiseringsgraden beregnes som 
værdien af den produktion af frugt og 
grøntsager i det berørte område, der 
afsættes af producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anerkendt 
under forordning (EU) nr. 1308/2013, 
divideret med den samlede værdi af 
produktionen af frugt og grøntsager i det 
berørte område.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til tekstens sammenhæng med andre artikler i 
denne forordning.

Ændringsforslag 2871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger mindst én af de 
specifikke målsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, i sektoren for 
biavlsprodukter.

Medlemsstaterne gennemfører to sæt 
foranstaltninger for at opnå mindst én af 
de specifikke målsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, i sektoren for 
biavlsprodukter.
a) Ikkeprofessionel biavl: mindre end 150 
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bistader, som sikrer og tjener miljøet 
b) Professionel biavl: mellem150 og 500 
bistader, rettet mod at opretholde 
biavlssektoren på produktions- og 
leveringsniveau med markedet for 
honningprodukter.

Or. es

Ændringsforslag 2872
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger mindst én af de 
specifikke målsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, i sektoren for 
biavlsprodukter.

Uanset indholdet af artikel 5 og 6 om de 
overordnede målsætninger forfølger
medlemsstaterne de specifikke 
målsætninger omhandlet i artikel 6, stk. 1, i 
sektoren for biavlsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 2873
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger mindst én af de 
specifikke målsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, i sektoren for 
biavlsprodukter.

Medlemsstaterne forfølger mindst to af de 
specifikke målsætninger omhandlet i 
artikel 6, stk. 1, i sektoren for 
biavlsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 2874
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Forslag til forordning
Artikel 49 – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Interventionstyper i sektoren for 
biavlsprodukter og finansiel støtte fra 
Unionen

Interventionstyper i sektoren for 
biavlsprodukter og finansiel støtte fra 
Unionen til professionel biavl

Or. es

Ændringsforslag 2875
Maria Lidia Senra Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vælger i deres 
strategiske planer for hver af de i artikel 6, 
stk. 1, specifikke målsætninger en eller 
flere af følgende interventionstyper i
sektoren for biavlsprodukter:

1. Medlemsstaterne vælger i deres 
strategiske planer for hver af de i artikel 6, 
stk. 1, specifikke målsætninger en eller 
flere af følgende interventionstyper i den 
professionelle sektor for biavlsprodukter:

Or. es

Ændringsforslag 2876
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vælger i deres 
strategiske planer for hver af de i artikel 6, 
stk. 1, specifikke målsætninger en eller 
flere af følgende interventionstyper i 
sektoren for biavlsprodukter:

1. Medlemsstaterne vælger i deres 
strategiske planer for de i artikel 6, stk. 1, 
specifikke målsætninger en eller flere af 
følgende interventionstyper i sektoren for 
biavlsprodukter:

Or. en
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Begrundelse

Dette giver en mere enkel ordlyd.

Ændringsforslag 2877
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) faglig bistand til biavlere og 
biavlerorganisationer

a) faglig bistand til biavlere og 
biavlerorganisationer, herunder særlig 
fokus på uddannelse og træning for 
begyndere

Or. en

Ændringsforslag 2878
Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa)investeringer i materielle og 
immaterielle aktiver; forskning og 
forsøgsproduktion samt andre handlinger, 
herunder aktioner til:

i)forebyggelse af skader forårsaget af 
ugunstige vejrforhold og fremme af 
brugen af sorter og forvaltningspraksis, 
der er tilpasset de ændrede klimaforhold;

ii)energibesparelse og øget 
energieffektivitet;

iii)økologisk emballage;

iv)dyresundhed og dyrevelfærd;

v)mindskelse af produktionen af affald 
og forbedre brugen og forvaltningen af 
biprodukter og affald;

vi)forbedring af modstandsdygtigheden 
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over for skadedyr;

vii)reduktion af risici og virkninger fra 
anvendelsen af pesticider;

viii)oprettelse og bevarelse af habitater, 
der er gunstige for biodiversiteten;

Or. es

Begrundelse

Angående investeringer er det nødvendigt at oprette mere vidtrækkende interventionstyper.

Ændringsforslag 2879
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) faglig bistand til biavlere og 
biavlerorganisationer, herunder fremme 
af god praksis og informations- og 
offentliggørelsesforanstaltninger 

Or. en

Ændringsforslag 2880
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner truffet af biavlere for bedre 
at kunne tilpasse sig til klimaændringer

Or. hr

Begrundelse

Det er nødvendigt at sørge for, at bikolonier har adgang til føde i den periode, hvor de ikke 
selv er fødesøgende, for at sikre deres overlevelse ved at dække omkostningerne til køb af et 
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bestemt antal kilo sukker eller bikage pr. bikoloni/-bistade. Som følge af den stigende 
forekomst af ekstreme vejrforhold på grund af klimaforandringer bliver biernes 
fødesøgningsområder mere usikre og begrænsede. Det er derfor nødvendigt, at biavlerne 
griber ind for at bevare bikolonierne.

Ændringsforslag 2881
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til forbedring af 
fødesøgningsarealer for bestøvere

Or. en

Ændringsforslag 2882
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) aktioner til bekæmpelse af skadegørere 
og bisygdomme, særlig varroasyge

b) aktioner til bekæmpelse og forebyggelse
af skadegørere og bisygdomme, særlig 
varroasyge

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tilføje forebyggelse i denne støtteberettigede aktion.

Ændringsforslag 2883
Norbert Erdős

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ba) etablering og/eller udvikling af 
nationale netværk for honningbiers 
sundhed

Or. en

Begrundelse

Det nationale netværk for honningbiers sundhed sikrer en effektiv beskyttelse mod sygdomme 
hos bier ved at foretage regelmæssig kontrol og bistå biavlerne med rådgivning. Det er et 
godt værktøj at bruge i de samfinansierede interventioner i biavlssektoren. 

Ændringsforslag 2884
Marijana Petir

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) investeringer i løsøre og fast ejendom

Or. hr

Ændringsforslag 2885
Martin Häusling, Maria Heubuch
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) aktioner til forbedring af den 
genetiske mangfoldighed blandt 
bikolonier

Or. en
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