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KORT BEGRUNDELSE 

EU's forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens er kodificeret i Lissabontraktatens 
artikel 208. I denne artikel forpligter EU sig til at tage hensyn til udviklingsmål i alle 
politikker, der kan påvirke udviklingslandene, og til at undgå uoverensstemmelser mellem 
disse politikker. Fødevaresikkerhed og bæredygtigt landbrug er prioriterede områder i EU's 
udviklingssamarbejde. I den relevante EU-rammepolitik1 (2010) understreges betydningen af 
udviklingsvenlig politikkohærens for den globale fødevaresikkerhed, og EU's fælles 
landbrugspolitik fremhæves. 

Selv om den fælles landbrugspolitiks manglende sammenhæng med udviklingsmålene er 
mindsket, navnlig fordi eksportstøtten er blevet udfaset, er der fortsat problemer med 
manglende sammenhæng. Et eksempel på negative virkninger for udviklingen er 
markedsstøtteforanstaltninger under den fælles landbrugspolitik, som har til formål at regulere 
og styrke EU-markedet, men som fordrejer handelen og skader udviklingslandenes 
landbrugsmarkeder. 

I denne ændringsforordning ændres en række eksisterende forordninger, som udgør elementer 
af den fælles landbrugspolitik, herunder forordning (EF) nr. 1308/2013 om den fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter, som tilrettelægger den fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter. Foranstaltningerne omfatter offentlig intervention og støtte til privat 
oplagring, ekstraordinære foranstaltninger i tilfælde af markedsforstyrrelser, herunder 
eksportrestitutioner, handelsnormer, osv. Kommissionens forslag lader det meste af 
forordningen om den fælles markedsordning forblive uændret. En analyse af det nye forslag 
til lovgivning ud fra et perspektiv om udviklingsvenlig politikkohærens viser, at forpligtelsen 
til udviklingsvenlig politikkohærens endnu ikke er eksplicit, og at der ikke er taget 
tilstrækkeligt hensyn til de erfaringer, der er gjort fra tidligere markedskriser som følge af 
overproduktion og dumping-lignende praksisser.

For eksempel har overproduktion i EU's mælkesektor ofte ført til kriser, som den fælles 
landbrugspolitik har reageret på med en sikkerhedsnetforanstaltning, der yder støtte til 
oplagring af mælkepulver. Denne støtte kombineret med en øget eksport af mælkepulver til 
Vestafrika har ført til, at mælk fra EU blev tre gange billigere end den lokalt producerede 
mælk i Burkina Faso.  Derfor var sådanne foranstaltninger ikke forenelige med 
udviklingsmålene, navnlig mål 2, da de ødelagde lokale markeder og udgjorde en trussel for 
mindre producenters levebrød. 

Ordføreren foreslår at ændre forordningen med henblik på at indføre et stærkere engagement i 
forhold til udviklingsvenlig politikkohærens, håndtere overforsyning på de europæiske 
markeder og forebygge kriser:  
- stærkere engagement med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens, Agenda 2030 og 

Parisaftalen om klimaændringer
- håndtering af overforsyning ved hjælp af en frivillig ordning for reduktion af udbuddet, 

som anvendes i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser

1 Europa-Kommissionen, meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-rammepolitik for 
bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer.  COM(2010)0127. Bruxelles, Europa-Kommissionen, 
den 31. marts 2010.
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- foregribelse og forebyggelse af kriser i mælkesektoren ved at udvide det europæiske 
mælkemarkedsobservatoriums overvågningsfunktion samt ved hjælp af en 
krisemekanisme, der udløses i tilfælde af en konstateret ubalance. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 118, 
første afsnit, og artikel 349,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, artikel 114, artikel 118, 
første afsnit, og artikel 349 samt artikel 
208,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" af 
29. november 2017 handler om den 
fremtidige fælles landbrugspolitiks 
udfordringer, målsætninger og retning i 
tiden efter 2020. Disse målsætninger 
omfatter blandt andet behovet for, at den 
fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer modernisering 
og bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne og mindsker den EU-
relaterede administrative byrde for 

(1) Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget med titlen 
"Fremtiden for fødevarer og landbrug" af 
29. november 2017 handler om den 
fremtidige fælles landbrugspolitiks 
udfordringer, målsætninger og retning i 
tiden efter 2020. Disse målsætninger 
omfatter blandt andet behovet for, at den 
fælles landbrugspolitik er mere 
resultatorienteret, fremmer, i 
overensstemmelse med 2030-dagsordenen 
for bæredygtig udvikling og Parisaftalen 
om klimaændringer, modernisering og 
bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
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støttemodtagerne. bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne, skaber sunde fødevarer 
og mindsker den EU-relaterede 
administrative byrde for støttemodtagerne. 
I meddelelsen understreger man også den 
fælles landbrugspolitiks globale 
dimension og nævner Unionens tilsagn 
om at fremme politikkohærens for 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) For at tage højde for den fælles 
landbrugspolitiks globale dimension og 
konsekvenser bør der sikres sammenhæng 
og kontinuitet i forhold til andre af 
Unionens eksterne politikker og 
instrumenter, navnlig inden for 
udviklingssamarbejde og handel. 
Unionens tilsagn om udviklingsvenlig 
politikkohærens kræver, at der tages 
hensyn til udviklingsmål og -principper, 
når der udformes landbrugspolitikker, 
navnlig for at sikre, at de er i 
overensstemmelse med målene for 
bæredygtig udvikling og Parisaftalen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks reaktion på 
udfordringer og muligheder, i takt med at 
de opstår på EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks reaktion på 
udfordringer og muligheder, i takt med at 
de opstår på EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
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opfyldelsen af EU's målsætninger, og lette 
den administrative byrde betydeligt. 
Unionen bør under en fælles 
landbrugspolitik baseret på performance 
("gennemførelsesmodellen") fastlægge de 
grundlæggende politiske parametre, såsom 
den fælles landbrugspolitiks målsætninger 
og grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger.

opfyldelsen af EU's målsætninger, og lette 
den administrative byrde betydeligt. 
Unionen bør under en fælles 
landbrugspolitik baseret på performance 
("gennemførelsesmodellen") fastlægge de 
grundlæggende politiske parametre, såsom 
den fælles landbrugspolitiks målsætninger 
og grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås, og for 
virkningerne af deres handlinger for 
udviklingslandene. Øget nærhed vil i 
videre udstrækning gøre det muligt at tage 
hensyn til lokale forhold og behov og 
skræddersy støtten med henblik på at 
maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (2a) I henhold til artikel 208 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) skal 
gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik være i overensstemmelse 
med målene for udviklingssamarbejdet, 
herunder bl.a. 2030-dagsordenen for 
bæredygtig udvikling. I overensstemmelse 
med denne politikkohærens bør 
foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning, hverken bringe 
udviklingslandenes 
fødevareproduktionskapacitet eller 
langsigtede fødevaresikkerhed i fare, 
navnlig de mindst udviklede lande (LDC-
landene), eller opfyldelsen af EU's 
forpligtelser til at modvirke 
klimaændringer i henhold til Parisaftalen.
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Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF tager Unionen hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i 
forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det hører til 
blandt de centrale mål i EU's udviklingssamarbejde at fremme udviklingen af 
udviklingslandenes landbrug og forbedre den globale fødevaresikkerhed. Den fælles 
landbrugspolitik påvirker navnlig handelen med landbrugsprodukter. Princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at man overvåger og, hvor det er muligt, undgår 
følgevirkninger for lokale landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er i bilag II til forordning (EU) 
nr. 1308/2013 fastsat visse definitioner 
vedrørende sektorer, der er omfattet af 
nævnte forordnings anvendelsesområde. 
De definitioner vedrørende sukkersektoren, 
der er fastsat i del II, afsnit B, i nævnte 
bilag, bør udgå, da de ikke længere finder 
anvendelse. For at ajourføre definitionerne 
vedrørende andre sektorer, der er 
omhandlet i nævnte bilag, i lyset af ny 
videnskabelig viden eller udviklingen på 
markedet bør Kommissionen få delegeret 
beføjelse til at vedtage retsakter i henhold 
til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår ændringen af de pågældende 
definitioner. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Den 
individuelle beføjelse, der er delegeret til 
Kommissionen i del II, afsnit A, punkt 4, i 
nævnte bilag med henblik på at ændre 
definitionen af inulinsirup, bør derfor udgå.

(4) Der er i bilag II til forordning (EU) 
nr. 1308/2013 fastsat visse definitioner 
vedrørende sektorer, der er omfattet af 
nævnte forordnings anvendelsesområde. 
De definitioner vedrørende sukkersektoren, 
der er fastsat i del II, afsnit B, i nævnte 
bilag, bør udgå, da de ikke længere finder 
anvendelse. For at ajourføre definitionerne 
vedrørende andre sektorer, der er 
omhandlet i nævnte bilag, i lyset af ny 
videnskabelig viden eller udviklingen på 
markedet bør Kommissionen få delegeret 
beføjelse til at vedtage retsakter i henhold 
til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår ændringen af de pågældende 
definitioner. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau og med 
partnerne i tredjelande. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Den 
individuelle beføjelse, der er delegeret til 
Kommissionen i del II, afsnit A, punkt 4, i 
nævnte bilag med henblik på at ændre 
definitionen af inulinsirup, bør derfor udgå.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Partnerne i udviklingslandene bør 
således hjælpes med at udvikle et system 
med geografiske betegnelser og mærker. 
Disse bør derefter også anerkendes af 
Unionen og dens medlemsstater.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Den vurdering, der foretages af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, er et væsentligt led i 
proceduren. Medlemsstaterne har viden, 
ekspertise og adgang til data og fakta, 
hvilket gør dem bedst placeret til at 
kontrollere, om oplysningerne i 
ansøgningen er korrekte og sandfærdige. 
Derfor bør medlemsstaterne garantere, at 
resultatet af den pågældende vurdering, 
som skal registreres korrekt i et 
enhedsdokument, der sammenfatter de 
relevante elementer af 
produktspecifikationen, er pålideligt og 
nøjagtigt. Under hensyntagen til 
nærhedsprincippet bør Kommissionen 
derefter gennemgå ansøgningerne for at 
sikre, at de ikke indeholder åbenlyse fejl, 
og at der er taget hensyn til EU-retten og 
interesserne hos interessenter uden for 
ansøgningsmedlemsstaten.

(15) Den vurdering, der foretages af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, er et væsentligt led i 
proceduren. Medlemsstaterne har viden, 
ekspertise og adgang til data og fakta, 
hvilket gør dem bedst placeret til at 
kontrollere, om oplysningerne i 
ansøgningen er korrekte og sandfærdige. 
Derfor bør medlemsstaterne garantere, at 
resultatet af den pågældende vurdering, 
som skal registreres korrekt i et 
enhedsdokument, der sammenfatter de 
relevante elementer af 
produktspecifikationen, er pålideligt og 
nøjagtigt. Under hensyntagen til 
nærhedsprincippet bør Kommissionen 
derefter gennemgå ansøgningerne for at 
sikre, at de ikke indeholder åbenlyse fejl, 
og at der er taget hensyn til EU-retten og 
interesserne hos interessenter uden for 
ansøgningsmedlemsstaten og uden for 
Unionen.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Hvad angår eksportkreditter, 
eksportkreditgarantier og 
forsikringsprogrammer, 
landbrugsprodukteksporterende 
statsforetagender og international 
fødevarehjælp, kan medlemsstaterne 
vedtage nationale foranstaltninger, der 
overholder EU-retten. Da Unionen og dens 
medlemsstater er medlemmer af WTO, bør 
sådanne nationale foranstaltninger også 
overholde de regler, der er fastsat i den 
pågældende WTO-ministerafgørelse af 19. 
december 2015, da det er et spørgsmål om 
EU-ret og international ret.

(27) Hvad angår eksportkreditter, 
eksportkreditgarantier og 
forsikringsprogrammer, 
landbrugsprodukteksporterende 
statsforetagender og international 
fødevarehjælp, kan medlemsstaterne 
vedtage nationale foranstaltninger, der 
overholder EU-retten, herunder 
udviklingsvenlig politikkohærens i 
henhold til artikel 208 i TEUF og 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling. Da 
Unionen og dens medlemsstater er 
medlemmer af WTO, bør sådanne 
nationale foranstaltninger også overholde 
de regler, der er fastsat i den pågældende 
WTO-ministerafgørelse af 19. december 
2015, da det er et spørgsmål om EU-ret og 
international ret. Der skal i denne 
forbindelse altid sikres udviklingsvenlig 
politikkohærens, og det skal sikres, at 
foranstaltningerne ikke er til skade for 
udviklingslandene gennem fordrejning af 
konkurrencevilkårene.

Begrundelse

Udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at der tages højde for målsætningerne for 
udviklingssamarbejdet i de politikker, som sandsynligvis vil påvirke udviklingslandene. EU's 
landbrugspolitik har eksterne følger og påvirker navnlig handlen med landbrugsprodukter. 
Landbrugsprodukteksporterende statsforetagender og international fødevarehjælp har direkte 
konsekvenser for de internationale markedsvilkår. Følgevirkningerne af disse ændringer for 
landbrugsmarkederne i udviklingslande bør derfor tages i betragtning.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (ny)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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-1) I del I indsættes følgende som 
artikel 2a:
Artikel 2a
Udviklingsvenlig politikkohærens
I overensstemmelse med artikel 208 i 
TEUF tages der ved gennemførelsen af 
denne forordning højde for målene for 
EU's udviklingssamarbejde, herunder de 
målsætninger, som er vedtaget inden for 
rammerne af De Forenede Nationer og 
andre internationale organisationer. 
Foranstaltninger, der træffes i henhold til 
denne forordning, må ikke bringe 
udviklingslandenes, navnlig de mindst 
udviklede landes, 
fødevareproduktionskapacitet og 
fødevaresikkerhed på længere sigt i fare.
Offentlig intervention og privat oplagring 
må ikke have en negativ indvirkning på 
udviklingslandene og skal overholde 
principperne for udviklingsvenlig 
politikkohærens. Et efterfølgende salg af 
produkter, der har været berørt af 
offentlig intervention og privat oplagring, 
må således ikke have en negativ 
indvirkning på markederne i 
udviklingslandene.

Begrundelse

I henhold til artikel 208 i TEUF skal der tages hensyn til EU's udviklingspolitiske mål i alle 
politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Det hører til blandt de vigtige mål i EU's 
udviklingssamarbejde at fremme udviklingen af udviklingslandenes landbrug og forbedre den 
globale fødevaresikkerhed. EU's landbrugspolitik har eksterne følger og påvirker navnlig 
handelen med landbrugsprodukter. Princippet om udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at 
man overvåger og, hvor det er muligt, undgår eventuelle følgevirkninger for lokale 
landbrugsmarkeder og lokale producenter i udviklingslandene.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Følgende artikel indsættes:
Artikel 7a
Frivillig reduktion af mængder
Der indføres mulighed for en frivillig 
reduktion af mængderne. Denne 
intervention skal være mulig, når 
Kommissionen beslutter, at der er 
alvorlige forstyrrelser på markedet i en 
sektor (fra listen i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1308/2013). 
Producenterne kan derefter frivilligt 
reducere deres produktionsmængde i en 
periode, der fastsættes af Kommissionen, i 
forhold til samme periode året før.
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter for at 
fastsætte følgende:
– Maksimale leverede mængder
– Den reducerede produktions 
varighed
– Kompensationsniveauet for 
producenter, der reducerer mængderne
– Sanktionsniveauet for 
producenter, der øger deres produktion i 
løbet af den pågældende periode

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 16 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

3b) Artikel 16, stk. 1, affattes således:
1. Produkter opkøbt ved offentlig 
intervention afsættes på en sådan måde:

1. Produkter opkøbt ved offentlig 
intervention afsættes på en sådan måde:

a) at enhver forstyrrelse af markedet 
undgås

a) at enhver forstyrrelse af EU-
markedet eller tredjelandes markeder 
undgås
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b) at alle købere har lige adgang til 
produkterne og behandles ens, og

b) at alle købere har lige adgang til 
produkterne og behandles ens

c) at det er i overensstemmelse med 
de forpligtelser, der følger af internationale 
aftaler indgået i overensstemmelse med 
TEUF.

c) at det er i overensstemmelse med 
de forpligtelser, der følger af internationale 
aftaler indgået i overensstemmelse med 
TEUF, og
ca) at det er i overensstemmelse med 
udviklingsvenlig politikkohærens i 
henhold til artikel 208 i TEUF.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Begrundelse

Der tilføjes yderligere bestemmelser for at sikre, at afsætning ved offentlig intervention 
gennemføres jf. artikel 208 i TEUF, hvilket kræver udviklingsvenlig politikohærens (e). 
Specifikt må afsætning af produkter ikke forstyrre tredjelandes markeder samt EU-markedet 
(a). Endelig må produkterne ikke afsættes til en pris, der ligger under den pågældende pris 
ved offentlig intervention – uanset om der er tale om en fast pris i henhold til artikel 15, stk. 1, 
litra a), eller den maksimale pris i henhold til artikel 15, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Kapitel VIIa – artikel 205 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) I del III indsættes følgende som 
kapitel VIIa:
Kapitel VIIa
Artikel 205a
Overvågning af udviklingsvenlig 
politikkohærens
1. I henhold til artikel 208 i TEUF 
skal den fælles landbrugspolitiks 
indvirkning på fødevaresystemer og 
fødevaresikkerheden på lang sigt i 
udviklingslandene være genstand for 
regelmæssige og uafhængige vurderinger. 
Ved denne overvågning skal man være 
særligt opmærksom på virkningerne af 
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landbrugsfødevarestrømme mellem 
Unionen og udviklingslandene 
vedrørende
i) fødevareproduktion, -
forarbejdning og -distribution i de mindst 
udviklede lande
ii) lokale småproducenter og 
kvindelige landbrugere
iii) produkter, som udviklingslandene 
anser for følsomme
iv) produkter fra sektorer, hvor der er 
givet tilladelse til koblede betalinger under 
den fælles landbrugspolitik, og hvor 
krisestyringsforanstaltningerne under den 
fælles landbrugspolitik er blevet anvendt.
2. Ved vurderingen skal man 
undersøge data fra Unionens 
markedsobservatorier, casestudier, 
rapporter om målene for bæredygtig 
udvikling samt dokumentation fra 
partnerlande og andre relevante 
interessenter såsom 
civilsamfundsorganisationer. Med henblik 
herpå skal det sektorale og geografiske 
funktionsområde for Unionens 
markedsobservatorier udvides til 
produkter, som partnerlandene anser for 
følsomme, og dække de mindst udviklede 
lande. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter for at 
definere anvendelsesområdet og 
proceduren for vurderingen.
3. Hvis overvågningsdataene viser, at 
der er risiko for negative indvirkninger på 
landbrugsfødevareproduktionen og -
forarbejdningen eller 
fødevaresikkerheden i et udviklingsland, 
udsender Kommissionen en tidlig 
varsling, der fører til et samråd mellem 
EU og de påvirkede landbrugssamfund 
samt partnerlandenes regeringer med 
henblik på at aftale foranstaltninger. En 
social beskyttelsesklausul stilles til 
rådighed for de berørte parter.
4. Hvis der ikke udsendes et tidligt 
varsel, men der opstår negative 
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virkninger, kan den berørte part indgive 
en klage. Klager indgives til Europa-
Parlamentets faste ordfører for 
udviklingsvenlig politikkohærens, og 
klagen behandles af høringskonsulenter i 
Kommissionen. De berørte grupper og 
andre interesserede parter kan fremlægge 
beviser.
5. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet en årlig 
rapport om resultaterne af vurderingen, 
den modtagne dokumentation og 
Unionens politiske reaktion.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – stk. 1 – litra a til d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27) I artikel 225 udgår litra a)-d) 27) I artikel 225 udgår litra a), c) og d)

Begrundelse

Mælkemarkedet kræver stadig overvågning, og rapporteringskravene her bør ikke udgå.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 27 a (ny)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 225 – stk. 1 – litra b

Gældende ordlyd Ændringsforslag

27a) Artikel 225, litra b), affattes 
således:

b) senest den 30. juni 2014 og igen 
senest den 31. december 2018 om 
markedsudviklingen i mælke- og 
mejerisektoren, navnlig om anvendelsen af 
artikel 148-151, artikel 152, stk. 3, og 
artikel 157, stk. 3, der især vurderer 

b) hvert fjerde år og første gang 
senest den 30. juni 2022 om 
markedsudviklingen i mælke- og 
mejerisektoren, navnlig om anvendelsen af 
artikel 148-151, artikel 152, stk. 3, og 
artikel 157, stk. 3, der især vurderer 
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virkningerne for mælkeproducenterne og 
mælkeproduktionen i ugunstigt stillede 
regioner i forbindelse med det generelle 
mål om at bevare produktionen i sådanne 
regioner, og som omfatter tiltag, der kan 
tilskynde landbrugere til at indgå aftaler 
om fælles produktion, ledsaget af 
eventuelle relevante forslag

virkningerne for mælkeproducenterne og 
mælkeproduktionen i ugunstigt stillede 
regioner i forbindelse med det generelle 
mål om at bevare produktionen i sådanne 
regioner, og som omfatter tiltag, der kan 
tilskynde landbrugere til at indgå aftaler 
om fælles produktion, ledsaget af 
eventuelle relevante forslag

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Begrundelse

Mælkemarkedet kræver stadig overvågning, og rapporteringskravene her bør opdateres.
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