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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

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 
støttemodtagerne.

(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 har et større fokus 
på indtægter for landbrugere, som de kan 
leve af, fremmer modernisering og 
bæredygtighed, herunder økonomisk, 
miljømæssig og klimamæssig 
bæredygtighed i landbruget, skovbruget og 
landdistrikterne i overensstemmelse med 
2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling og Parisaftalen om 
klimaændringer, og bidrager til at 
mindske den EU-relaterede administrative 
byrde for støttemodtagerne.

Ændringsforslag 2

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, 

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

nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline 
flerniveaustyringen af den fælles 
landbrugspolitik, inddrage de regionale og 
lokale myndigheder og berørte parter, 
forbedre 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.

Ændringsforslag 3

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.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at sikre sammenhæng i den 
fælles landbrugspolitik bør alle 
interventioner under den fremtidige fælles 

(3) For at sikre sammenhæng i den 
fælles landbrugspolitik bør alle 
interventioner under den fremtidige fælles 
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landbrugspolitik være en del af en 
strategisk støtteplan, som omfatter visse 
sektorbestemte interventioner, der er fastsat 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/201310.

landbrugspolitik respektere principperne 
om bæredygtig udvikling, ligestilling 
mellem kønnene og de grundlæggende 
rettigheder og være en del af en strategisk 
støtteplan, som omfatter visse 
sektorbestemte interventioner, der er fastsat 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/201310.

_________________ _________________
10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 
december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

10 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. 
december 2013 om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og 
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) 
nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 
1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Medlemsstaterne kan efter 
anmodning beslutte at udstede mere end 
en anerkendelse til en 
producentorganisation, der opererer i 
flere sektorer, forudsat at 
producentorganisationen opfylder 
betingelserne i artikel 154, stk. 1, i denne 
forordning.

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 16 tilføjes følgende 
stykke: 
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3a.  Medlemsstaterne offentliggør 
oplysninger om identiteten af de 
virksomheder, der har anvendt offentlig 
intervention, og om købere af det 
offentlige interventionslager.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 81 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan klassificere 
druesorter til vinfremstilling, hvor:

Medlemsstaterne må kun klassificere 
druesorter, der opfylder følgende 
betingelser:

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 81 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pågældende sort tilhører arten 
Vitis vinifera eller Vitis Labrusca eller

a) den pågældende sort skal tilhøre 
arten Vitis vinifera eller være en krydsning 
af arten Vitis vinifera med andre arter af 
Vitis-slægten

Begrundelse

Vitis Labrusca er en drue af meget ringere kvalitet end Vitis vinifera og giver vin, som 
generelt er blevet kasseret til vinfremstilling. Indførelsen af et nyt vegetabilsk materiale kan 
desuden forårsage sygdomme, som er farligere end dem, man forsøger at bekæmpe, ligesom 
det i sin tid skete med phylloxera, der netop blev indført i Europa, fordi man forskede efter 
modstandsdygtighed over for skimmelsygdomme.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
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Forordning (EU) nr. 1038/2013
Artikel 81 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den pågældende sort er en 
krydsning mellem arten Vitis vinifera, 
arten Vitis Labrusca og andre arter af 
slægten Vitis.

b) sorten er ikke en af følgende: 
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton 
og Herbemont.

Begrundelse

Vitis Labrusca er en drue af meget ringere kvalitet end Vitis vinifera og giver vin, som 
generelt er blevet kasseret til vinfremstilling. Indførelsen af et nyt vegetabilsk materiale kan 
desuden forårsage sygdomme, som er farligere end dem, man forsøger at bekæmpe, ligesom 
det i sin tid skete med phylloxera, der netop blev indført i Europa, fordi man forskede efter 
modstandsdygtighed over for skimmelsygdomme.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a)  I artikel 222 indsættes følgende 
som stk. 1a:
1a. De aftaler og afgørelser, som 
anerkendte producentorganisationer eller 
anerkendte sammenslutninger af 
producentorganisationer eller anerkendte 
brancheorganisationer har vedtaget i 
henhold til foregående stykke, kan 
forlænges, jf. artikel 164, uden at sådanne 
aftaler skal have et af de mål, der er 
nævnt i stk. 4 i denne artikel, og på de 
betingelser, der er fastsat af den 
pågældende medlemsstat.

Begrundelse

Producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og 
brancheorganisationer bør have mulighed for at udvide anvendelsesområdet for aftaler, der 
er indgået i henhold til artikel 222, til ligeledes at omfatte alvorlige krisesituationer.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. -1 (nyt)
Forordning (EU) nr. 228/2013
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende indsættes som betragtning 20a:
"(20a) Brancheorganisationer inden for 
landbruget, der er anerkendt i henhold til 
artikel 157 i forordning (EU) nr. 
1308/2013 om en fælles markedsordning 
for landbrugsprodukter, er aktører, der er 
afgørende for udviklingen af 
diversificerede landbrugssektorer i 
regionerne i den yderste periferi, navnlig i 
husdyrsektorerne. På grund af deres 
ubetydelige størrelse og deres økarakter er 
de lokale markeder i regionerne i den 
yderste periferi særligt udsatte for 
prisudsving, der er forbundet med 
importstrømmen fra resten af kontinentet 
eller fra tredjelande. 
Brancheorganisationerne inden for 
landbruget samler alle aktører, som er 
aktive på markedet og på alle trin i 
proceduren. De iværksætter således 
kollektive foranstaltninger, der gør det 
muligt for den lokale produktion at bevare 
sin stilling på sit marked, navnlig ved 
hjælp af dataindsamling eller 
informationsspredning. Med henblik 
herpå og uanset artikel 28, 29 og 110 i 
TEUF bør brancheaftaler og de 
kontingenter, som opkræves af disse 
organisationer i henhold til disse aftaler, 
kunne forlænges af den pågældende 
medlemsstat til ligeledes at gælde for alle 
landbrugsprodukter, der bringes i 
omsætning på det lokale marked, uanset 
deres oprindelse, herunder når 
indtægterne fra sådanne kontingenter 
finansierer foranstaltninger til fremme af 
den eneste lokale produktion, eller når 
sådanne kontingenter opkræves på et 
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andet handelsled."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=DA)

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som artikel 22a indsættes følgende:
"Artikel 22a
Brancheaftaler
1. En medlemsstat kan efter høring af de 
berørte parter udvide en brancheaftale og 
pålægge alle individuelle økonomiske 
aktører eller grupper af aktører, der er 
aktive på markedet i en region i den 
yderste periferi, at betale de økonomiske 
bidrag, der specifikt er fastsat i den 
pågældende aftale, forudsat at: 
– brancheaftalen vedtages af en 
brancheorganisation inden for 
landbruget, der er anerkendt i henhold til 
artikel 157 i forordning (EU) nr. 
1308/2013 om en fælles markedsordning 
for landbrugsprodukter, og som er aktiv i 
en region i den yderste periferi, og 
– brancheaftalen omhandler en 
landbrugsproduktion, der udelukkende er 
bestemt til det lokale marked i den 
pågældende region i den yderste periferi. 
De økonomiske bidrag skal dække 
udgifterne i forbindelse med 
gennemførelsen af de aktiviteter, der er 
omhandlet i denne brancheaftale, bl.a. til 
fremme af den eneste lokale produktion. 
2. Forlængelsen af aftalen er gyldig i et år 
og kan fornyes. 



PE630.370v02-00 10/15 AD\1174338DA.docx

DA

3. Medlemsstaten underretter 
Kommissionen om enhver aftale, der er 
blevet forlænget i henhold til denne 
artikel."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=DA)

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for de franske oversøiske 
departementer: 267 580 000 EUR

— for de franske oversøiske 
departementer: 278 410 000 EUR

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for Azorerne og Madeira 102 080 
000 EUR

— for Azorerne og Madeira 106 210 
000 EUR

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for De Kanariske Øer. 257 970 000 
EUR.

— for De Kanariske Øer. 268 420 000 
EUR.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for de franske oversøiske 
departementer: 25 900 000 EUR

— for de franske oversøiske 
departementer: 35 000 000 EUR

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for Azorerne og Madeira 20 400 
000 EUR

— for Azorerne og Madeira 21 200 
000 EUR

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— for De Kanariske Øer. 69 900 000 
EUR.

— for De Kanariske Øer. 72 700 000 
EUR.

Ændringsforslag 19
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 228/2013
Artikel 32 – stk. 4

Gældende ordlyd Ændringsforslag

I artikel 32, stk. 4, foretages følgende 
ændringer:

4. Kommissionen medtager i de 
analyser, undersøgelser og evalueringer, 
som den foretager i forbindelse med 
handelsaftaler og den fælles 
landbrugspolitik, et særligt kapitel om 
eventuelle emner, som fjernområderne 
har særlig interesse i.

"4. Inden der indledes 
handelsforhandlinger, som kan få 
konsekvenser for landbruget i regionerne 
i den yderste periferi, gennemfører 
Unionen undersøgelser, analyser og 
evalueringer af de mulige konsekvenser af 
sådanne forhandlinger og tilpasser sit 
forhandlingsmandat for at tage hensyn til 
de særlige begrænsninger, der gør sig 
gældende i regionerne i den yderste 
periferi, og for at undgå negative 
konsekvenser i disse regioner. 
Kommissionen anvender ved disse 
konsekvensanalyser de kriterier, der er 
fastlagt af FN."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=DA)

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Unionen finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 
og IV, med et beløb på op til 
23 000 000 EUR.

2. Unionen finansierer de 
foranstaltninger, der er fastsat i kapitel III 
og IV, med et beløb på op til 
23 930 000 EUR.

Begrundelse

Ændringsforslaget opfordrer til opretholdelse af den nuværende finansieringsramme.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
Forordning (EU) nr. 229/2013
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det beløb, der bevilges til 
finansiering af den særlige 
forsyningsordning, som er omhandlet i 
kapitel III, må ikke overstige 
6 830 000 EUR.

3. Det beløb, der bevilges til 
finansiering af den særlige 
forsyningsordning, som er omhandlet i 
kapitel III, må ikke overstige 7 
110 000 EUR.

Begrundelse

Ændringsforslaget opfordrer til opretholdelse af den nuværende finansieringsramme.
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