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KORT BEGRUNDELSE

I forbindelse med den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 offentliggjorde 
Kommissionen den 7. juni 2018 et forslag til programmet for det indre marked. Det foreslåede 
program samler aktiviteter, der finansieres under fem tidligere programmer, herunder 
fødevarekædeforanstaltninger. Kommissionen foreslår et budget på 4 mia. EUR (for 2021-
2027) til programmet for det indre marked, hvoraf 41 % bliver øremærket til 
fødevarekædeforanstaltninger med sigte på "at bidrage til et højt sundhedsniveau for 
mennesker, dyr og planter i hele fødevarekæden og på beslægtede områder, bl.a. ved at 
forebygge og udrydde sygdomme og skadegørere, og støtte forbedring af dyrevelfærd samt en 
bæredygtig fødevareproduktion og et bæredygtigt forbrug".

Vores kostvaner er ikke blot en daglig nødvendighed i vores liv, de er i lige så høj grad en del 
af vores europæiske identitet, vores kultur, vores forståelse af forholdet mellem mennesker, 
dyr og naturen samt naturligvis afgørende for vores sundhed og generelle velbefindende.

Ordføreren mener, at det er af allerstørste betydning at styrke de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne og samtidig sikre reelt lige konkurrencevilkår og et åbent og 
konkurrencepræget indre marked. SMV'er er drivkraften i den europæiske økonomi, idet de
tilvejebringer to tredjedele af beskæftigelsen, udgør 99 % af alle virksomheder i Europa og 
bidrager væsentligt til skabelsen af nye arbejdspladser med en regional og lokal dimension.

I FFR'en for 2021-2027 er der øremærket i alt 1 680 000 000 EUR til udgifter til 
fødevarekædeforanstaltninger, mens loftet for disse udgifter for programmet for 
fødevarekæden i perioden 2014-2020 var fastsat til 1 891 936 000 EUR i forordning (EU) nr. 
652/2014. Det foreslåede beløb for perioden 2021-2027 udgør derfor et fald i budgettet på 
11 %. 

Programmet for fødevarekæden omfatter både veterinære (dyresundhedsmæssige) og 
plantesundhedsmæssige foranstaltninger gennem enten årlige eller flerårige programmer, som 
Kommissionen har godkendt på forhånd, og gennem hasteforanstaltninger, der gennemføres i 
tilfælde af krisesituationer og uforudsete hændelser, der påvirker dyrs eller planters sundhed. 

Denne pakke af foranstaltninger sikrer, at EU har en troværdig ramme af lovgivning og 
kontrol til fremme af et højt sikkerhedsniveau hele vejen igennem fødevareforsyningskæden, 
hvilket igen skaber betingelserne for et stabilt indre marked, hvor fødevarer, dyr og planter 
kan cirkulere frit.

Ordføreren understreger, at det er nødvendigt at styrke og tilskynde forbrugerne til og bistå 
dem med at foretage bæredygtige valg og dermed bidrage til en bæredygtig, energi- og 
ressourceeffektiv cirkulær økonomi. 

Ordføreren erkender, at succesen for det nuværende finansieringsprogram har været at undgå 
en alvorlig krise, men vil gerne understrege, at dette ikke bør sløre systemets sårbarhed, 
eftersom udbrud af dyresygdomme og skadedyrsangreb har en tendens til periodisk at 
indtræffe på og vende tilbage til EU's område. Behovet for at etablere en direkte mekanisme 
til at reagere på storstilede krisesituationer, der påvirker fødevarer, dyr og planter, bør 
overvejes nærmere. 
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Generelt viste den nyligt gennemførte midtvejsevaluering, at forordning (EU) nr. 652/2014 
fungerer godt inden for sin politiske kontekst. Alle aktiviteter, der modtager finansiel støtte 
fra EU inden for dette område, har vist sig at opfylde målene i programmet for fødevarekæden 
og Kommissionens overordnede prioriteter, herunder et velfungerende indre marked og støtte 
til handel med lande uden for EU.

Ordføreren mener, at programmet yder effektiv støtte til SMV'er i hele deres livscyklus og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, bl.a. ved at 
skabe balance mellem de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig 
udvikling. 

Med henblik på den næste FFR forventes dyresundhedsforanstaltninger fortsat at udgøre den 
største andel af budgettet for fødevarekæden. Plantesundhedsforanstaltninger er ved at blive 
stadig vigtigere på grund af den øgede globalisering og handel, som ledsages af nye trusler 
mod plantesundheden. Aktiviteter i forbindelse med offentlig kontrol bør også fortsættes med 
henblik på at yde støtte til medlemsstaterne, da de er et vigtigt redskab til at kontrollere og 
overvåge, at de relevante EU-krav gennemføres, overholdes og håndhæves, og finansiering af 
disse aktiviteter bør derfor være en prioritet for Unionen. 

Ordføreren mener, at en af de vigtigste udfordringer for den næste programmeringsperiode 
omfatter fødevareforsyningskædens tiltagende kompleksitet, idet globaliseringen af handelen 
medfører flere muligheder, men også en øget risiko som følge af globale vektorer og globale 
sygdomme. I den forbindelse bør der lægges større vægt på forebyggelse, navnlig hvad angår 
grænseoverskridende eksotiske sygdomme fra tredjelande, der grænser op til EU. 

Resultaterne af programmet for fødevarekæden efter 2020 vil blive overvåget ved hjælp af et 
omfattende sæt indikatorer, der fokuserer på både aktiviteter (outputindikatorer) og resultater 
(resultatindikatorer), suppleret med en række økonomiske indikatorer til at vurdere 
effektiviteten af de relevante udgiftsforanstaltninger (indikatorer for omkostningseffektivitet), 
som gennemføres under de forskellige politikområder, der er omfattet. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 
følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Den omfattende EU-lovgivning 
udgør grundlaget for et velfungerende 

(3) Den omfattende EU-lovgivning 
udgør grundlaget for et velfungerende 
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indre marked. Dette vedrører især 
regulering på områderne konkurrenceevne, 
standardisering, forbrugerbeskyttelse, 
markedsovervågning og fødevarekæden, 
men også regler for virksomheder, handel 
og finansielle transaktioner og fremme af 
fair konkurrence, hvilket sikrer de lige 
vilkår, der er afgørende for det indre 
markeds funktion.

indre marked. Dette vedrører især 
regulering på områderne konkurrenceevne, 
standardisering, forbrugerbeskyttelse, 
miljøbeskyttelse, beskyttelse af 
dyrevelfærd, markedsovervågning,
fødevarekæden og økonomisk 
bæredygtighed, men også regler for 
virksomheder, handel og finansielle 
transaktioner og fremme af fair 
konkurrence, hvilket sikrer de lige vilkår, 
der er afgørende for det indre markeds 
funktion.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der findes i øjeblikket en række 
EU-handlingsprogrammer på områderne 
virksomheders konkurrenceevne, herunder 
SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle 
tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, 
politikudformningen inden for finansielle 
tjenesteydelser og fødevarekæden. En 
række yderligere aktiviteter finansieres 
direkte under budgetposterne for det indre 
marked. Det er nødvendigt at strømline og 
udnytte synergierne mellem forskellige 
foranstaltninger og fastlægge en mere 
fleksibel og smidig ramme for finansiering 
af aktiviteter med det formål at opnå et 
velfungerende indre marked på den mest 
omkostningseffektive måde. Det er derfor 
nødvendigt at oprette et nyt program, der 
samler de aktiviteter, der tidligere blev 
finansieret under disse andre programmer 
og andre relevante budgetposter. 
Programmet bør også indeholde nye 
initiativer, som tager sigte på at forbedre 
det indre markeds funktion.

(5) Der findes i øjeblikket en række 
EU-handlingsprogrammer på områderne 
virksomheders konkurrenceevne, herunder 
SMV'ers, forbrugerbeskyttelse, finansielle 
tjenesteydelsers kunder og slutbrugere, 
politikudformningen inden for finansielle 
tjenesteydelser og fødevarekæden. En
række yderligere aktiviteter finansieres 
direkte under budgetposterne for det indre 
marked. Det er nødvendigt at strømline og 
udnytte synergierne mellem forskellige 
foranstaltninger og fastlægge en mere 
fleksibel og smidig ramme for finansiering 
af aktiviteter med det formål at opnå et 
velfungerende indre marked på den mest 
omkostningseffektive måde og samtidig 
fastholde offentlighedens interesse uden 
at skade miljøet og uden at forsøge at gå 
imod EU-reglerne på områderne madspild 
og fødevaresvindel, dyrevelfærd, officielle 
kontroller og bekæmpelse af sygdomme 
hos mennesker og dyr. Det er derfor 
nødvendigt at oprette et nyt program, der 
samler de aktiviteter, der tidligere blev 
finansieret under disse andre programmer 
og andre relevante budgetposter. 
Programmet bør også indeholde nye 
initiativer, som tager sigte på at forbedre 
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det indre markeds funktion og øge 
beskyttelsesniveauet for menneskers og 
dyrs sundhed, dyrs værdighed som 
følende væsener og miljøet.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Udviklingen, udarbejdelsen og 
formidlingen af europæiske statistikker er 
omfattet af et særskilt europæisk statistisk 
program, der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 99/201347. For at sikre kontinuitet i 
udarbejdelsen og formidlingen af 
europæiske statistikker bør det nye 
program også medtage aktiviteter, der er 
omfattet af det europæiske statistiske 
program, ved at fastlægge en ramme for 
udvikling, udarbejdelse og formidling af 
europæiske statistikker. Det nye program 
bør også fastlægge den finansielle ramme 
for europæiske statistikker med henblik på 
tilvejebringelse af sammenlignelige og 
pålidelige statistikker af høj kvalitet om 
Europa for at understøtte udformningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af alle EU-politikker.

(6) Udviklingen, udarbejdelsen og 
formidlingen af europæiske statistikker er 
omfattet af et særskilt europæisk statistisk 
program, der blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 99/201347. Udviklingen af europæiske 
statistikker er af afgørende betydning for 
overvågningen af den flerårige finansielle 
ramme (FFR). For at sikre kontinuitet i 
udarbejdelsen og formidlingen af 
europæiske statistikker bør det nye 
program også medtage aktiviteter, der er 
omfattet af det europæiske statistiske 
program, ved at fastlægge en ramme for 
udvikling, udarbejdelse og formidling af 
europæiske statistikker. Det nye program 
bør også fastlægge den finansielle ramme 
for europæiske statistikker med henblik på 
tilvejebringelse af sammenlignelige og 
pålidelige statistikker af høj kvalitet om 
Europa for at understøtte udformningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af alle EU-politikker. Det er 
ikke desto mindre afgørende, at 
udviklingen af europæiske statistikker 
ikke fører til en uforholdsmæssig 
forøgelse af den administrative byrde, 
hverken for virksomheder eller offentlige 
organer.

__________________ __________________

47 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 
2013 om det europæiske statistiske 

47 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 99/2013 af 15. januar 
2013 om det europæiske statistiske 
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program 2013-2017 (EUT L 39 af 
9.2.2013, s. 12).

program 2013-2017 (EUT L 39 af 
9.2.2013, s. 12).

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Markedsføring af produkter, der 
ikke er i overensstemmelse med EU-retten, 
stiller dem, der overholder de gældende 
regler, ringere, og kan være til fare for 
forbrugerne. Mange iværksættere ser bort 
fra reglerne enten på grund af manglende 
viden eller med forsæt for at opnå en 
konkurrencemæssig fordel. 
Markedsovervågningsmyndigheder er ofte 
underfinansierede og begrænset af 
nationale grænser, mens iværksættere 
handler på EU-plan eller endog på globalt 
plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har 
markedsovervågningsmyndighederne 
meget vanskeligt ved at spore produkter, 
der ikke overholder de gældende regler, og 
som er importeret fra tredjelande, og finde 
frem til den ansvarlige enhed inden for 
deres jurisdiktion. Programmet bør derfor 
søge at styrke produkters overholdelse af 
de gældende regler ved at tilvejebringe de 
rette incitamenter for iværksættere, 
intensivere kontrollen med overholdelse og 
fremme et tættere grænseoverskridende 
samarbejde mellem de retshåndhævende 
myndigheder. Programmet bør også 
bidrage til at konsolidere den eksisterende 
ramme for 
markedsovervågningsaktiviteter, tilskynde 
til, at markedsovervågningsmyndighederne 
i forskellige medlemsstater træffer fælles 
foranstaltninger, forbedre 
informationsudvekslingen og fremme 
konvergens og tættere integration af 
markedsovervågningsaktiviteter.

(12) Markedsføring af produkter, der 
ikke er i overensstemmelse med EU-retten, 
stiller dem, der overholder de gældende 
regler, ringere, og kan være til fare for 
forbrugerne og skade miljøet. Mange 
iværksættere ser bort fra reglerne enten på 
grund af manglende viden eller med forsæt 
for at opnå en konkurrencemæssig fordel. 
Markedsovervågningsmyndigheder er ofte 
underfinansierede og begrænset af 
nationale grænser, mens iværksættere 
handler på EU-plan eller endog på globalt 
plan. Navnlig for så vidt angår e-handel har 
markedsovervågningsmyndighederne 
meget vanskeligt ved at spore produkter, 
der ikke overholder de gældende regler, og 
som er importeret fra tredjelande, og finde 
frem til den ansvarlige enhed inden for 
deres jurisdiktion. Programmet bør derfor 
søge at styrke produkters overholdelse af 
de gældende regler ved at tilvejebringe de 
rette incitamenter for iværksættere, 
intensivere kontrollen med overholdelse og 
fremme et tættere grænseoverskridende 
samarbejde mellem de retshåndhævende 
myndigheder i Unionen og med 
tredjelande. Programmet bør også bidrage 
til at konsolidere den eksisterende ramme 
for markedsovervågningsaktiviteter, 
tilskynde til, at 
markedsovervågningsmyndighederne i 
forskellige medlemsstater træffer fælles 
foranstaltninger, forbedre 
informationsudvekslingen og fremme 
konvergens og tættere integration af 
markedsovervågningsaktiviteter.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at opfylde programmets 
målsætninger og lette tilværelsen for 
borgere og virksomheder bør der oprettes 
offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor 
brugeren er i centrum. Dette indebærer, at 
de offentlige administrationer bliver nødt 
til at begynde at arbejde på nye måder, 
nedbryde skellene mellem de forskellige 
dele af deres administration og engagere 
sig i samskabelse af disse offentlige 
tjenester sammen med borgere og 
virksomheder. De fortsatte og stadig 
stigende grænseoverskridende aktiviteter 
på det indre marked kræver endvidere 
tilvejebringelse af ajourførte oplysninger 
om virksomheders og borgeres rettigheder, 
men også oplysninger om de administrative 
formaliteter. Endvidere bliver juridisk 
rådgivning og hjælp til at løse de 
problemer, der forekommer på 
tværnationalt plan, afgørende. Det er 
desuden nødvendigt at forbinde de 
nationale administrationer på en enkel og 
effektiv måde og evaluere, hvordan det 
indre marked fungerer i praksis. 
Programmet bør derfor støtte følgende 
eksisterende værktøjer til styring af det 
indre marked: Dit Europa-portalen, som 
bør være rygraden i den kommende fælles 
digitale portal, Dit Europa — Råd & Vink, 
SOLVIT, informationssystemet for det 
indre marked og resultattavlen for det indre 
marked med henblik på forbedring af 
borgernes dagligdag og virksomhedernes 
mulighed for at handle på tværs af 
grænserne.

(16) For at opfylde programmets 
målsætninger og lette tilværelsen for 
borgere og virksomheder bør der oprettes 
offentlige tjenester af høj kvalitet, hvor 
brugeren er i centrum. Dette indebærer, at 
de offentlige administrationer bliver nødt 
til at begynde at arbejde på nye måder, øge 
samarbejdet mellem de forskellige dele af 
deres administration og engagere sig i 
samskabelse af disse offentlige tjenester 
sammen med borgere og virksomheder. De 
fortsatte og stadig stigende 
grænseoverskridende aktiviteter på det 
indre marked kræver endvidere 
tilvejebringelse af ajourførte oplysninger 
om virksomheders og borgeres rettigheder, 
men også oplysninger om de administrative 
formaliteter. Endvidere bliver juridisk 
rådgivning og hjælp til at løse de 
problemer, der forekommer på 
tværnationalt plan, afgørende. Det er 
desuden nødvendigt at forbinde de 
nationale administrationer på en enkel og 
effektiv måde og evaluere, hvordan det 
indre marked fungerer i praksis. For at 
forbedre borgernes hverdag og 
virksomhedernes evne til at handle på 
tværs af grænserne bør programmet derfor 
støtte følgende eksisterende værktøjer til 
styring af det indre marked:

* Dit Europa-portalen, som bør være 
rygraden i den kommende fælles digitale 
portal

* Dit Europa — Råd & Vink
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* SOLVIT

* informationssystemet for det indre 
marked

* resultattavlen for det indre marked.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Gennemførelsen og udviklingen af 
det indre marked på området finansielle 
tjenesteydelser, finansiel stabilitet og 
kapitalmarkedsunion, herunder bæredygtig 
finansiering, afhænger i høj grad af de 
evidensbaserede politikforanstaltninger, 
som træffes af Unionen. For at nå denne 
målsætning bør Kommissionen spille en 
aktiv rolle med hensyn til konstant 
overvågning af de finansielle markeder og 
den finansielle stabilitet, vurderingen af 
gennemførelsen af EU-lovgivningen i 
medlemsstaterne, evalueringen af, om den 
eksisterende lovgivning er egnet til 
formålet, og identificeringen af mulige 
indsatsområder, hvis der opstår nye risici, 
med en løbende inddragelse af 
interesserede parter i hele politikcyklussen. 
Sådanne aktiviteter er afhængige af 
udarbejdelse af analyser, studier, 
undervisningsmateriale, undersøgelser, 
overensstemmelsesvurderinger, 
evalueringer og statistikker og understøttes 
af IT-systemer og 
kommunikationsværktøjer.

(19) Gennemførelsen og udviklingen af 
det indre marked på området finansielle 
tjenesteydelser, finansiel stabilitet og 
kapitalmarkedsunion, herunder bæredygtig 
finansiering, afhænger i høj grad af de 
evidensbaserede politikforanstaltninger, 
som træffes af Unionen. For at nå denne 
målsætning bør Kommissionen spille en 
aktiv rolle med hensyn til konstant 
overvågning af de finansielle markeder og 
den finansielle stabilitet, vurderingen af 
gennemførelsen af EU-lovgivningen i 
medlemsstaterne, evalueringen af, om den 
eksisterende lovgivning er egnet til 
formålet, og identificeringen af mulige 
indsatsområder, hvis der opstår nye risici, 
med en løbende inddragelse af 
interesserede parter, borgergrupper, 
NGO'er og offentligheden generelt i hele 
politikcyklussen. Sådanne aktiviteter er 
afhængige af udarbejdelse af analyser, 
studier, undervisningsmateriale, 
undersøgelser, 
overensstemmelsesvurderinger, 
evalueringer og statistikker og understøttes 
af IT-systemer og 
kommunikationsværktøjer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 33
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1606/200255 bør internationale 
regnskabsstandarder (IFRS), som er 
vedtaget af International Accounting 
Standards Board, og tilhørende 
fortolkninger fra IFRS Interpretations 
Committee kun indarbejdes i EU-retten 
med henblik på at blive anvendt af 
virksomheder, som er børsnoteret på et 
reguleret marked i Unionen, hvis IFRS 
opfylder kriterierne i nævnte forordning, 
herunder kravet om, at regnskaber skal 
give "et retvisende billede" som fastsat i 
artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU56, og er i den 
europæiske offentligheds interesse. 
Sådanne internationale 
regnskabsstandarder skal udarbejdes i en 
transparent og demokratisk ansvarlig 
proces. IFRS spiller derfor en væsentlig 
rolle for det indre markeds funktion, og 
Unionen har således en direkte interesse i 
at sikre, at processen med udarbejdelse og 
godkendelse af IFRS fører til standarder, 
der er i overensstemmelse med kravene i 
lovgivningen for det indre marked. Det er 
derfor nødvendigt at indføre en 
hensigtsmæssig finansieringsordning for 
IFRS Foundation.

(33) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1606/200255 bør internationale 
regnskabsstandarder (IFRS), som er 
vedtaget af International Accounting 
Standards Board, og tilhørende 
fortolkninger fra IFRS Interpretations 
Committee kun indarbejdes i EU-retten 
med henblik på at blive anvendt af 
virksomheder, som er børsnoteret på et 
reguleret marked i Unionen, hvis IFRS 
opfylder kriterierne i nævnte forordning, 
herunder kravet om, at regnskaber skal 
give "et retvisende billede" som fastsat i 
artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU56, og er i den 
europæiske offentligheds interesse. I denne 
forbindelse er det vigtigt at bemærke, at 
lovgivningen altid har forrang, såfremt en 
regnskabsstandard og lovgivningen ikke 
stemmer overens. Sådanne internationale 
regnskabsstandarder skal udarbejdes i en 
transparent og demokratisk ansvarlig 
proces. IFRS spiller derfor en væsentlig 
rolle for det indre markeds funktion, og 
Unionen har således en direkte interesse i 
at sikre, at processen med udarbejdelse og 
godkendelse af IFRS fører til standarder, 
der er i overensstemmelse med kravene i 
lovgivningen for det indre marked. Det er 
derfor nødvendigt at indføre en 
hensigtsmæssig finansieringsordning for 
IFRS Foundation.

_________________ _________________

55 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 
2002 om anvendelse af internationale 
regnskabsstandarder (EFT L 243 af 
11.9.2002, s. 1).

55 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 
2002 om anvendelse af internationale 
regnskabsstandarder (EFT L 243 af 
11.9.2002, s. 1).

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU af 26. juni 2013 om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 

56 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU af 26. juni 2013 om 
årsregnskaber, konsoliderede regnskaber 
og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer, om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/43/EF og om ophævelse af Rådets 
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direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT 
L 182 af 29.6.2013, s. 19).

direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT 
L 182 af 29.6.2013, s. 19).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Kvalitetskontrollen af Unionens 
forbruger- og markedsføringslovgivning, 
som Kommissionen gennemførte i maj 
2017, afslørede behovet for bedre 
håndhævelse af reglerne og lettere adgang 
til klagemuligheder, når forbrugere har lidt 
skade som følge af overtrædelser af 
forbrugerlovgivningen. Som følge heraf 
vedtog Kommissionen en "En ny aftale for 
forbrugerne" i april 2018, bl.a. for at sikre 
ligebehandling af forbrugerne i hele det 
indre marked i forbindelse med produkter 
med to forskellige kvaliteter, stærkere 
håndhævelseskapacitet for 
medlemsstaterne, større produktsikkerhed, 
øget internationalt samarbejde og nye 
klagemuligheder, navnlig gennem 
repræsentative søgsmål anlagt af 
kvalificerede enheder. Programmet bør 
sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. 
med oplysningsaktiviteter og 
videnopbygning, kapacitetsopbygning og 
udveksling af bedste praksis hos 
forbrugerorganisationer og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, 
netværkssamarbejde og udvikling af 
markedskendskab, styrkelse af 
evidensgrundlaget for det indre markeds 
funktion for forbrugere, IT-systemer og 
kommunikationsredskaber.

(40) Kvalitetskontrollen af Unionens 
forbruger- og markedsføringslovgivning, 
som Kommissionen gennemførte i maj 
2017, afslørede behovet for bedre 
håndhævelse af reglerne og lettere adgang 
til klagemuligheder, når forbrugere har lidt 
skade som følge af overtrædelser af 
forbrugerlovgivningen. Kommissionen 
vedtog en "En ny aftale for forbrugerne", 
bl.a. for at sikre ligebehandling af 
forbrugerne i hele det indre marked i 
forbindelse med produkter med to 
forskellige kvaliteter i medlemsstaterne, 
stærkere håndhævelseskapacitet for 
medlemsstaterne, større produktsikkerhed, 
øget internationalt samarbejde og nye 
klagemuligheder, navnlig gennem 
repræsentative søgsmål anlagt af 
kvalificerede enheder. Programmet bør 
sigte mod at støtte forbrugerpolitikken bl.a. 
med oplysningsaktiviteter og 
videnopbygning, kapacitetsopbygning og 
udveksling af bedste praksis hos 
forbrugerorganisationer og 
forbrugerbeskyttelsesmyndigheder, 
netværkssamarbejde og udvikling af 
markedskendskab, styrkelse af 
evidensgrundlaget for det indre markeds 
funktion for forbrugere, IT-systemer og 
kommunikationsredskaber.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Det er nødvendigt med et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i hele 
fødevareforsyningskæden, for at det indre 
marked kan fungere effektivt. En sikker og 
bæredygtig fødevareforsyningskæde er en 
forudsætning for samfundet og for det 
indre marked. Grænseoverskridende 
sundheds- og fødevarekriser forstyrrer det 
indre markeds funktion, idet de begrænser 
bevægeligheden for personer og varer og 
forstyrrer produktionen.

(44) Det er nødvendigt med et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau i hele 
fødevareforsyningskæden for at beskytte 
forbrugerne og miljøet, og for at det indre 
marked kan fungere effektivt. En sikker og 
bæredygtig fødevareforsyningskæde er en 
forudsætning for samfundet og for det 
indre marked. Som nylige hændelser, 
såsom forureningen af æg med fipronil i 
2017 og hestekødsskandalen i 2013, har 
vist, forstyrrer grænseoverskridende 
sundheds- og fødevarekriser, dvs. aviær 
influenza eller afrikansk svinepest, det 
indre markeds funktion, idet de begrænser 
bevægeligheden for personer og varer og 
forstyrrer produktionen. Det bør derfor 
være centrale prioriteter at sikre høje 
sundhedsstandarder, dyrevelfærd og 
sundhedsbeskyttelse gennem 
fødevarekæden og forebyggelse af nye og 
ukendte skadegørere og sygdomme.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) I betragtning af den særlige 
karakter af foranstaltningerne vedrørende 
et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr 
og planter i hele fødevarekæden bør der i 
nærværende forordning fastlægges særlige 
kriterier for støtteberettigelse i forbindelse 
med ydelse af tilskud og anvendelse af 
offentligt udbud. Uanset Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom)61 (i det følgende benævnt 
"finansforordningen") og som en 
undtagelse fra princippet om 
ikketilbagevirkende kraft bør navnlig 

(46) I betragtning af den særlige 
karakter af foranstaltningerne vedrørende 
et højt sundhedsniveau for mennesker, dyr 
og planter i hele fødevarekæden bør der i 
nærværende forordning fastlægges særlige 
kriterier for støtteberettigelse i forbindelse 
med ydelse af tilskud og anvendelse af 
offentligt udbud. Uanset Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
Euratom)61 (i det følgende benævnt 
"finansforordningen") og som en 
undtagelse fra princippet om 
ikketilbagevirkende kraft bør navnlig 
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omkostninger til hasteforanstaltninger som 
følge af deres hastende og uforudsigelige 
karakter være støtteberettigede og bør også 
omfatte omkostninger afholdt som følge af 
mistanke om forekomst af en sygdom eller 
en skadegører, forudsat at forekomsten 
efterfølgende er bekræftet og meddelt til 
Kommissionen. Kommissionen bør indgå 
de relevante budgetforpligtelser og 
foretage udbetalingerne for de 
støtteberettigede udgifter efter 
medlemsstaternes undertegnelse af de 
retlige forpligter og på grundlag af en 
vurdering af de betalingsanmodninger, der 
indgives af medlemsstaterne. 
Omkostninger i forbindelse med 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en direkte trussel mod 
sundhedstilstanden i Unionen som følge af 
forekomst af eller udviklingen i visse 
dyresygdomme og zoonoser på et 
tredjelands eller en medlemsstats område 
eller på oversøiske lande og territoriers 
område, samt omkostninger i forbindelse 
med beskyttelsesforanstaltninger eller 
andre relevante aktiviteter til støtte for 
planters sundhedsstatus i Unionen bør også 
være støtteberettigede.

omkostninger til hasteforanstaltninger som 
følge af deres hastende og uforudsigelige 
karakter være støtteberettigede og bør også 
omfatte omkostninger afholdt som følge af 
mistanke om forekomst af en sygdom eller 
en skadegører, forudsat at forekomsten 
efterfølgende er bekræftet og meddelt til 
Kommissionen. Kommissionen bør indgå 
de relevante budgetforpligtelser og 
foretage udbetalingerne for de 
støtteberettigede udgifter efter 
medlemsstaternes undertegnelse af de 
retlige forpligter og på grundlag af en 
vurdering af de betalingsanmodninger, der 
indgives af medlemsstaterne. 
Omkostninger i forbindelse med 
forebyggelses- og
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i 
tilfælde af en direkte trussel mod 
sundhedstilstanden i Unionen som følge af 
forekomst af eller udviklingen i visse 
dyresygdomme og zoonoser på et 
tredjelands eller en medlemsstats område 
eller på oversøiske lande og territoriers 
område, samt omkostninger i forbindelse 
med beskyttelsesforanstaltninger eller 
andre relevante aktiviteter til støtte for 
planters sundhedsstatus i Unionen bør også 
være støtteberettigede.

_________________ _________________

61 [indsættes]. 61 [indsættes].

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Den offentlige kontrol, der 
foretages af medlemsstaterne, er et meget 
vigtigt redskab til kontrol og overvågning 
af, at de relevante EU-krav implementeres, 
overholdes og håndhæves. Effektive 
offentlige kontrolsystemer er en 
forudsætning for, at der kan opretholdes et 
højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr 

(47) Set i lyset af en i stigende grad 
globaliseret fødevarekæde er den 
offentlige kontrol, der foretages af 
medlemsstaterne, nu i højere grad end 
nogensinde før, et meget vigtigt redskab til 
kontrol og overvågning af, at de relevante 
EU-krav implementeres, overholdes og 
håndhæves, særligt hvad angår 
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og planter i hele fødevarekæden, samtidig 
med at der sikres et højt beskyttelsesniveau 
for miljøet og dyrevelfærden. Der bør 
kunne ydes EU-tilskud til sådanne 
kontrolforanstaltninger. Der bør navnlig 
være mulighed for at yde tilskud til EU-
referencelaboratorierne til afholdelse af de 
udgifter, disse laboratorier har i forbindelse 
med gennemførelsen af arbejdsprogrammer 
godkendt af Kommissionen. Eftersom 
effektiviteten af den offentlige kontrol også 
er afhængig af, at kontrolmyndighederne 
råder over veluddannet personale med et 
tilstrækkeligt kendskab til EU-retten, bør 
Unionen desuden kunne yde støtte til 
uddannelse af dette personale og til 
relevante udvekslingsprogrammer, der 
arrangeres af de kompetente myndigheder.

importerede fødevareprodukter. Effektive 
offentlige kontrolsystemer er en 
forudsætning for, at der kan opretholdes et 
højt sikkerhedsniveau for mennesker, dyr 
og planter i hele fødevarekæden såvel som 
forbrugertillid, samtidig med at der sikres 
et højt beskyttelsesniveau for miljøet og 
dyrevelfærden. Der bør kunne ydes EU-
tilskud til sådanne kontrolforanstaltninger. 
Der bør navnlig være mulighed for at yde 
tilskud til EU-referencelaboratorierne til 
afholdelse af de udgifter, disse laboratorier 
har i forbindelse med gennemførelsen af 
arbejdsprogrammer godkendt af 
Kommissionen. Finansielle bidrag bør 
også være tilgængelige med henblik på at 
øge kontrollen med import for at tackle 
fænomener som ulovlig import af kød fra 
vilde dyr, som kan udgøre en risiko for 
menneskers sundhed og forårsage tab af 
biodiversitet. Eftersom effektiviteten af den 
offentlige kontrol også er afhængig af, at 
kontrolmyndighederne råder over 
veluddannet personale med et tilstrækkeligt 
kendskab til EU-retten, bør Unionen kunne 
yde støtte til uddannelse af dette personale 
og til relevante udvekslingsprogrammer, 
der arrangeres af de kompetente 
myndigheder.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde 
indeholder bestemmelser om samarbejde 
på områder, der er omfattet af programmer 
mellem Unionen og dens medlemsstater på 
den ene side og de lande i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning, der deltager i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, på den anden side. 
Andre lande bør også kunne deltage i 
programmet, herunder især Unionens 

(55) Aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde 
indeholder bestemmelser om samarbejde 
på områder, der er omfattet af programmer 
mellem Unionen og dens medlemsstater på 
den ene side og de lande i Den Europæiske 
Frihandelssammenslutning, der deltager i 
Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, på den anden side. 
Forudsat at de overholder alle regler og 
forskrifter, bør andre lande også kunne 
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nabolande og lande, der har ansøgt om EU-
medlemskab, kandidatlande og tiltrædende 
lande. Desuden bør programmet på 
området europæiske statistikker være åbent 
for Schweiz i overensstemmelse med 
aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab 
og Det Schweiziske Forbund om 
samarbejde om statistik64.

deltage i programmet, herunder især 
Unionens nabolande og lande, der har 
ansøgt om EU-medlemskab, kandidatlande 
og tiltrædende lande. Desuden bør 
programmet på området europæiske 
statistikker være åbent for Schweiz i 
overensstemmelse med aftalen mellem Det 
Europæiske Fællesskab og Det 
Schweiziske Forbund om samarbejde om 
statistik64.

_________________ _________________

64 EUT L 90 af 28.3.2006, s. 2. 64 EUT L 90 af 28.3.2006, s. 2.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Tredjelande, der indgår i Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i 
Unionens programmer inden for rammerne 
af det samarbejde, der er etableret ved 
EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at 
programmerne kan gennemføres ved 
beslutning, der træffes i henhold til denne 
aftale. Tredjelande kan også deltage med 
hjemmel i andre retsforskrifter. Der bør 
indsættes en særlig bestemmelse i denne 
forordning for at tildele de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang til den 
ansvarlige anvisningsberettigede, Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) og Den Europæiske 
Revisionsret, således at de i fuld 
udstrækning kan udøve deres respektive 
beføjelser.

(56) Forudsat at de overholder alle 
regler og forskrifter, kan tredjelande, der 
indgår i Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS), deltage i 
Unionens programmer inden for rammerne 
af det samarbejde, der er etableret ved 
EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at 
programmerne kan gennemføres ved 
beslutning, der træffes i henhold til denne 
aftale. Tredjelande kan også deltage med 
hjemmel i andre retsforskrifter. Der bør 
indsættes en særlig bestemmelse i denne 
forordning for at tildele de fornødne 
rettigheder og den fornødne adgang til den 
ansvarlige anvisningsberettigede, Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF) og Den Europæiske 
Revisionsret, således at de i fuld
udstrækning kan udøve deres respektive 
beføjelser.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 65
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) Programmet bør fremme synergier 
og komplementaritet med hensyn til 
SMV'er og støtte til iværksætteri under 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under 
InvestEU-fonden, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) [...]70, garantere støtte i form af lån og 
egenkapital for at øge adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er. Programmet bør ligeledes 
tilstræbe synergier med rumprogrammet, 
som er oprettet ved Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) [...]71, med 
hensyn til at tilskynde SMV'er til at 
udnytte banebrydende innovation og andre 
løsninger, der er udviklet under disse 
programmer.

(65) Programmet bør fremme synergier 
og komplementaritet med hensyn til 
SMV'er og støtte til iværksætteri under 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
[...]69. Endvidere vil SMV-vinduet under 
InvestEU-fonden, der er oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) [...]70, garantere støtte i form af lån og 
egenkapital for at øge adgangen til og 
tilgængeligheden af finansiering for 
SMV'er og mikrovirksomheder. 
Programmet bør ligeledes tilstræbe 
synergier med rumprogrammet, som er 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) [...]71, med hensyn 
til at tilskynde SMV'er til at udnytte 
banebrydende innovation og andre 
løsninger, der er udviklet under disse 
programmer.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final. 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final. 70 COM(2018) 439 final.

71 COM(2018) 447 final. 71 COM(2018) 447 final.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) For at tage hensyn til situationer 
fremkaldt af dyresygdomme, der har en 
væsentlig indvirkning på husdyrproduktion 
eller -handel, udviklingen af zoonoser, der 
udgør en trussel mod mennesker, eller nye 
videnskabelige eller epidemiologiske 
udviklinger samt sygdomme, der kan 
udgøre en ny trussel for Unionen, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 

(77) For at tage hensyn til situationer 
fremkaldt af dyresygdomme, der har en 
væsentlig indvirkning på husdyrproduktion 
eller -handel, udviklingen af zoonoser, der 
udgør en trussel mod mennesker, eller nye 
videnskabelige eller epidemiologiske 
udviklinger samt sygdomme, der kan 
udgøre en ny trussel for Unionen, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår ændring 
af listen over sygdomme og zoonoser. For 
at sikre en effektiv vurdering af 
programmets fremskridt hen imod 
opfyldelsen af dets målsætninger bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at gennemgå eller supplere 
indikatorerne til måling af, hvorvidt de 
specifikke målsætninger er nået, hvis det 
anses for nødvendigt, og med henblik på at 
supplere denne forordning med 
bestemmelser om fastsættelse af en 
overvågnings- og evalueringsramme. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For 
at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 
delegerede retsakter modtager Europa-
Parlamentet og Rådet navnlig alle 
dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen, for så vidt angår ændring 
af listen over sygdomme og zoonoser. For 
at sikre en effektiv vurdering af 
programmets fremskridt hen imod 
opfyldelsen af dets målsætninger bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at gennemgå eller supplere 
indikatorerne til måling af, hvorvidt de 
specifikke målsætninger er nået, hvis det 
anses for nødvendigt, og med henblik på at 
supplere denne forordning med 
bestemmelser om fastsættelse af en 
overvågnings- og evalueringsramme. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. 
Interessenter og forbrugerorganisationer 
bør også høres. For at sikre lige deltagelse 
i forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) at beskytte menneskers, dyrs og 
planters sundhed og at styrke borgerne, 
f.eks. ved at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre produkternes 
sporbarhed og gennemførelse af 
kontroller vedrørende fremstilling eller 
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dyrkning af produkter, og samtidig sikre 
dyrevelfærd

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at forbedre det indre markeds 
funktion og navnlig at beskytte og styrke 
borgere, forbrugere og virksomheder, især 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse 
af EU-retten, lettere markedsadgang, 
fastsættelse af standarder og ved fremme af 
menneskers, dyrs og planters sundhed og 
dyrevelfærd; samt at styrke samarbejdet 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen og de decentraliserede EU-
agenturer

a) at forbedre det indre markeds 
funktion og navnlig at beskytte og styrke 
borgere, forbrugere og virksomheder, især 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), ved håndhævelse 
af EU-retten, lettere markedsadgang, 
fastsættelse af standarder samt at styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og mellem 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og Kommissionen og de 
decentraliserede EU-agenturer;

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at gøre det indre marked mere 
effektivt, fremme forebyggelse og fjernelse 
af hindringer, støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af EU-
retten på områderne det indre marked for 
varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, 
markedsovervågning samt på områderne 
selskabsret, aftaleret og ansvar uden for 
kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri 
bevægelighed for kapital, finansielle 
tjenesteydelser og konkurrence, herunder 
udvikling af styringsværktøjer

a) at gøre det indre marked mere 
effektivt, fremme lokal økonomisk 
udvikling, fremme forebyggelse og 
fjernelse af hindringer, støtte udviklingen, 
gennemførelsen og håndhævelsen af EU-
retten på områderne det indre marked for 
varer og tjenesteydelser, offentligt udbud, 
markedsovervågning samt på områderne 
selskabsret, aftaleret og ansvar uden for 
kontraktforhold, hvidvaskning af penge, fri 
bevægelighed for kapital, finansielle 
tjenesteydelser og konkurrence, herunder 
udvikling af styringsværktøjer
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) styrke, bistå og uddanne forbrugere, 
virksomheder og civilsamfundet, sikre et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, 
bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, 
navnlig ved at støtte de kompetente 
retshåndhævende myndigheder og 
forbrugernes repræsentative organisationer 
og samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle 
forbrugere har adgang til klagemuligheder 
og tilvejebringelse af passende oplysninger 
om markederne og forbrugerne

i) styrke, bistå og uddanne forbrugere, 
producenter, virksomheder og 
civilsamfundet, navnlig med sigte på 
bæredygtige forbrugsvaner og 
bæredygtige produktionsprocesser, øge 
forbrugeroplysningen om produkter,
styrke, bistå og uddanne forbrugere, 
virksomheder og civilsamfundet, sikre et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, 
bæredygtigt forbrug og produktsikkerhed, 
navnlig ved at støtte de kompetente 
retshåndhævende myndigheder og 
forbrugernes repræsentative organisationer 
og samarbejdsforanstaltninger, sikre, at alle 
forbrugere har adgang til klagemuligheder 
og tilvejebringelse af passende oplysninger 
om markederne og forbrugerne

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) at sikre forbedring af 
sporbarhedssystemet for produkter, f.eks. 
gennem brug af QR-koder, for at gøre det 
nemmere at spore produkter, der ikke 
overholder kravene, gennem 
fødevarekæden

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at bidrage til et højt sundhedsniveau e) at bidrage til et højt sundhedsniveau 
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for mennesker, dyr og planter i hele 
fødevarekæden og på beslægtede områder, 
bl.a. ved at forebygge og udrydde 
sygdomme og skadegørere, og støtte 
forbedring af dyrevelfærd samt en 
bæredygtig fødevareproduktion og et 
bæredygtigt forbrug

for mennesker, dyr og planter i hele 
fødevarekæden og på beslægtede områder, 
bl.a. ved at forebygge og udrydde 
sygdomme og skadegørere i 
overensstemmelse med den bæredygtige 
ramme for anvendelsen af antibiotika og 
pesticider, og støtte forbedring af 
dyrevelfærd samt en bæredygtig 
fødevareproduktion og et bæredygtigt 
forbrug og dermed sætte fokus på fremme 
af forskning, innovation og udveksling af 
bedste praksis mellem interesserede parter 
på disse områder

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra e – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) for så vidt angår de specifikke mål 
i fødevarekæden, herunder:

- at forebygge og udrydde 
sygdomme og skadegørere

- at støtte en bæredygtig 
fødevareproduktion og et bæredygtigt 
fødevareforbrug ved at reducere madspild 
og informere forbrugerne med henblik på 
at sikre høje kvalitetsstandarder i hele EU

- at forbedre effektiviteten, 
produktiviteten og pålideligheden af de 
offentlige kontroller i hele fødevarekæden 
med henblik på at sikre en effektiv 
gennemførelse og overholdelse af EU-
reglerne på dette område

- at støtte politikker, der sigter mod 
at forbedre foranstaltningerne til 
bekæmpelse af antimikrobiel resistens;

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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f) at udarbejde og formidle 
statistikker af høj kvalitet om Europa på en 
rettidig, upartisk og omkostningseffektiv 
måde gennem styrkede partnerskaber inden
for det europæiske statistiske system, jf. 
artikel 4 i forordning (EF) nr. 223/2009, og 
med alle relevante eksterne parter ved 
hjælp af flere forskellige datakilder, 
avancerede dataanalysemetoder, 
intelligente systemer og digitale 
teknologier.

f) at udarbejde og formidle 
statistikker af høj kvalitet om Europa på en 
rettidig, upartisk og omkostningseffektiv 
måde og uden at foranledige en 
uforholdsmæssig forøgelse af den 
administrativ byrde gennem styrkede 
partnerskaber inden for det europæiske 
statistiske system, jf. artikel 4 i forordning 
(EF) nr. 223/2009, og med alle relevante 
eksterne parter ved hjælp af flere 
forskellige datakilder, avancerede 
dataanalysemetoder, intelligente systemer 
og digitale teknologier

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at udarbejde og formidle 
statistikker af høj kvalitet, jf. litra f), som 
står i et rimeligt forhold til et beskedent 
niveau af administrative forpligtelser for 
virksomhederne.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet er åbent for følgende 
tredjelande:

Forudsat at de overholder alle regler og 
forskrifter, er programmet åbent for 
følgende tredjelande:

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) skabelse af de rette betingelser for a) skabelse af de rette betingelser for 
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styrkelse af alle aktører i det indre marked, 
herunder virksomheder, borgere og 
forbrugere, civilsamfundet og offentlige 
myndigheder gennem gennemsigtige 
oplysninger og oplysningskampagner, 
udveksling af bedste praksis, fremme af 
god praksis, udveksling og formidling af 
ekspertise og viden og tilrettelæggelse af 
uddannelsesaktiviteter

styrkelse af alle aktører i det indre marked, 
herunder virksomheder, navnlig 
mikrovirksomheder og SMV'er, borgere 
og forbrugere, civilsamfundet og offentlige 
myndigheder gennem gennemsigtige 
oplysninger og oplysningskampagner, 
udveksling af bedste praksis, fremme af 
god praksis, udveksling og formidling af 
ekspertise og viden og tilrettelæggelse af 
uddannelsesaktiviteter

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indførelse af mekanismer, der gør 
det muligt for repræsentanter for borgere, 
forbrugere, slutbrugere, civilsamfundet og 
virksomheder i Unionen at bidrage til 
politiske drøftelser, politikker og 
beslutningstagning, navnlig ved at støtte de 
repræsentative organisationers funktion på 
nationalt plan og på EU-plan

b) indførelse af mekanismer, der gør 
det muligt for repræsentanter for borgere, 
forbrugere, forbrugerorganisationer,
slutbrugere, civilsamfundet og 
virksomheder i Unionen at bidrage til 
politiske drøftelser, politikker og 
beslutningstagning, navnlig ved at støtte de 
repræsentative organisationers funktion på 
nationalt plan og på EU-plan

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte konkurrenceevnen i 
virksomheder og alle sektorer i økonomien 
og støtte SMV'ers indførelse af innovation 
og værdikædesamarbejde gennem 
strategisk forbindelse af økosystemer og 
klynger, herunder det fælles klyngeinitiativ

e) støtte konkurrenceevnen i 
virksomheder og alle sektorer i økonomien 
og støtte mikrovirksomheders og SMV'ers 
indførelse af innovation og 
værdikædesamarbejde gennem strategisk 
forbindelse af økosystemer og klynger, 
herunder det fælles klyngeinitiativ

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 med 
henblik på ændring af bilag III, hvis det er 
nødvendigt for at tage hensyn til situationer 
fremkaldt af disse dyresygdomme, der har 
en væsentlig indvirkning på 
husdyrproduktion eller -handel, 
udviklingen af zoonoser, der udgør en 
trussel mod mennesker, eller nye 
videnskabelige eller epidemiologiske 
udviklinger samt sygdomme, der kan 
udgøre en ny trussel for Unionen.

Kommissionens tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 20 med 
henblik på ændring af bilag III, hvis det er 
nødvendigt for at tage hensyn til situationer 
fremkaldt af disse dyresygdomme, der har 
en væsentlig indvirkning på 
husdyrproduktion eller -handel, 
udviklingen af zoonoser, der udgør en 
trussel mod mennesker, eller nye 
videnskabelige eller epidemiologiske 
udviklinger samt sygdomme, der kan 
udgøre en ny trussel for Unionen. Der bør 
også tages højde for ulovlig import af 
fødevarer ved ændringer af bilag II i lyset 
af de sundhedsrisici, de kan udgøre.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen af 
programmet foretages, når der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger om 
programmets gennemførelse, og senest 
fire år efter påbegyndelsen af programmets 
gennemførelse.

2. Senest [tre år efter påbegyndelsen 
af programmets gennemførelse] 
udarbejder Kommissionen en foreløbig 
evalueringsrapport for programmet om 
gennemførelsen af målene for de 
foranstaltninger, der støttes under 
programmet, om resultaterne og 
virkningerne, om effektiviteten af 
ressourceudnyttelsen og dets EU-
merværdi.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen meddeler Europa- 6. Kommissionen forelægger Europa-
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Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget resultaterne af 
evalueringerne og sine bemærkninger 
hertil.

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget rapporterne, jf. stk. 2 og 
5, og sine bemærkninger hertil og 
offentliggør dem. Resultaterne af disse 
evalueringer ledsages, hvor det er 
relevant, af lovforslag om revision af 
programmet.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Om nødvendigt kan der opføres 
bevillinger på budgettet ud over 2027 til 
dækning af udgifter som nævnt i artikel 4, 
stk. 3, til forvaltning af foranstaltninger, 
som ikke er afsluttet senest den 31. 
december 2027.

3. I ekstraordinære tilfælde kan der 
opføres bevillinger på budgettet ud over 
2027 til dækning af udgifter som nævnt i 
artikel 4, stk. 3, til forvaltning af 
foranstaltninger, som ikke er afsluttet 
senest den 31. december 2027.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger til udryddelse af en 
EU-karantæneskadegører truffet af en 
medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 17 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/20311 eller i henhold til EU-
foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i 
samme forordning

a) foranstaltninger til forebyggelse, 
indeslutning og/eller udryddelse af en EU-
karantæneskadegører truffet af en 
medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 17 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/20311 eller i henhold til EU-
foranstaltninger vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, i 
samme forordning

_________________ _________________

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 
2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 
2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod 
planteskadegørere og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
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(EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og 
forordning (EU) nr. 1143/2014 og om 
ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 
74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 
2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF 
(EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og 
forordning (EU) nr. 1143/2014 og om 
ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 
74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 
2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF 
(EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger til udryddelse af en 
skadegører, der ikke er opført på listen 
over EU-karantæneskadegørere, truffet af 
en medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/2031, og som kan betegnes som en 
EU-karantæneskadegører i 
overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i 
samme forordning

b) foranstaltninger til forebyggelse, 
indeslutning og/eller udryddelse af en 
skadegører, der ikke er opført på listen 
over EU-karantæneskadegørere, truffet af 
en medlemsstats kompetente myndighed i 
henhold til artikel 29 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/2031, og som kan betegnes som en 
EU-karantæneskadegører i 
overensstemmelse med artikel 30, stk. 1, i 
samme forordning

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger truffet mod 
spredning af en skadegører, mod hvilken 
der er vedtaget EU-foranstaltninger i 
henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, 
stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset 
fra udryddelsesforanstaltninger som 
omhandlet i litra a) i dette punkt og 
inddæmningsforanstaltninger som 
omhandlet i litra b) i dette punkt, hvis 
disse foranstaltninger er afgørende 
nødvendige for at beskytte Unionen mod 
yderligere spredning af skadegøreren.

c) yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger truffet mod 
spredning af en skadegører, mod hvilken 
der er vedtaget EU-foranstaltninger i 
henhold til artikel 28, stk. 1, og artikel 30, 
stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031, bortset 
fra foranstaltninger som omhandlet i litra 
a) og b) i dette punkt, hvis disse 
foranstaltninger er afgørende nødvendige 
for at beskytte Unionen mod yderligere 
spredning af skadegøreren.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 – punkt 1.3 – nr. 1.3.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3.4a. Foranstaltninger til overvågning 
af forekomsten af kendte såvel som på 
nuværende tidspunkt ukendte skadegørere 
og sygdomme.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Aktiviteter til støtte for forbedring 
af dyrevelfærd.

3. Aktiviteter og kontroller, der sikrer
dyrevelfærd.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Aktiviteter, der støtter bæredygtig 
fødevareproduktion og bæredygtigt 
fødevareforbrug.

7. Aktiviteter, der støtter kulstoffattig 
og bæredygtig praksis inden for 
fødevareproduktion og bæredygtigt 
fødevareforbrug, som beskytter miljøet og 
biodiversiteten, minimerer madspild og 
sikrer høje dyrevelfærdsstandarder, samt 
aktiviteter, der øger forbrugernes 
opmærksomhed på sådan praksis.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Databaser og IT- 8. Databaser og IT-
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informationsstyringssystemer, der er 
nødvendige for effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af lovgivningen vedrørende 
den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede 
specifikke målsætning, og som har en 
dokumenteret merværdi for Unionen som 
helhed.

informationsstyringssystemer, der er 
nødvendige for effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af lovgivningen vedrørende 
den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede 
specifikke målsætning, og som har en 
dokumenteret merværdi for Unionen som 
helhed. Indførelse af nye teknologier til 
forbedring af sporbarheden af produkter, 
som f.eks. QR-koder på 
produktemballage.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Teknisk og videnskabeligt arbejde, 
herunder undersøgelser og 
koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt 
for at sikre en korrekt gennemførsel af 
lovgivningen på det område, der vedrører 
den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede 
specifikke målsætning, og tilpasning af 
denne lovgivning til den videnskabelige, 
teknologiske og samfundsmæssige 
udvikling.

11. Teknisk og videnskabeligt arbejde, 
herunder undersøgelser og 
koordineringsaktiviteter, der er nødvendigt 
for at sikre forebyggelse af, at kendte såvel 
som på nuværende tidspunkt ukendte 
skadegørere og sygdomme dukker op, og
sikre en korrekt gennemførsel af 
lovgivningen på det område, der vedrører 
den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede 
specifikke målsætning, og tilpasning af 
denne lovgivning til den videnskabelige, 
teknologiske og samfundsmæssige 
udvikling.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Aktiviteter gennemført af 
medlemsstaterne eller internationale 
organisationer, der opererer med henblik 
på at opfylde den i artikel 3, stk. 2, litra e), 
omhandlede specifikke målsætning, til 
støtte for udvikling og gennemførelse af 
reglerne vedrørende denne målsætning.

12. Aktiviteter gennemført af 
medlemsstaterne eller internationale 
organisationer, der tilstræber at opfylde 
den i artikel 3, stk. 2, litra e), omhandlede 
specifikke målsætning, til støtte for 
udvikling og gennemførelse af reglerne 
vedrørende denne målsætning.
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Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. Foranstaltninger, der gennemføres 
for at beskytte menneskers, dyrs og 
planters sundhed og dyrevelfærd, og som 
finder anvendelse på dyr, animalske 
produkter, planter og planteprodukter, der 
ankommer fra tredjelande til Unionens 
grænse.

15. Foranstaltninger, der gennemføres 
for at beskytte menneskers, dyrs og 
planters sundhed og dyrevelfærd, og som 
finder anvendelse på dyr, animalske 
produkter, planter og planteprodukter, der 
ankommer fra tredjelande til Unionens 
grænse, herunder foranstaltninger til 
forøgelse af forbrugernes information om 
produkter gennem korrekt mærkning af 
næringsværdi og ingredienser, og, hvor 
det er relevant, landbrugsmetoden, navnet 
på og mængden af anvendte pesticider.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag II – led 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– overvågning af fremskridtene hen 
imod målene for bæredygtig udvikling

– overvågning af fremskridtene hen 
imod målene for bæredygtig udvikling og 
Parisaftalen om klimaændringer

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag II – led 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– videreudvikling af statistikker til 
støtte for energistrategien, den cirkulære 
økonomi og plaststrategien

– forbedring af statistikker til støtte 
for energistrategien, den cirkulære 
økonomi og plaststrategien
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