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Ændringsforslag 40
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For korn bør ordningen ændres for at 
sikre, at sektoren er konkurrencedygtig og 
markedsorienteret, samtidig med at 
intervention fortsat fungerer som 
sikkerhedsnet i tilfælde af 
markedsforstyrrelser og gør det lettere for 
landbrugerne at reagere på 
markedssignalerne. Baseret på en analyse, 
som viste en vis risiko for øget intervention 
for byg, hvis priserne var lave, blev det i 
Rådets konklusioner om reformen af 
interventionsordningen for majs bestemt, at 
hele korninterventionsordningen skulle 
tages op til revision som led i 
sundhedstjekket. Udsigterne for korn har 
dog ændret sig betydeligt siden da og er nu 
kendetegnet af gunstige 
verdensmarkedspriser som følge af 
stigende global efterspørgsel og mindre 
kornlagre på verdensplan. På den baggrund 
vil fastsættelsen af et interventionsniveau 
på nul for andet foderkorn samtidig med 
majsreformen gøre det muligt at 
gennemføre intervention, uden at det får 
negative følger for kornmarkedet som 
helhed. Udsigterne for kornsektoren gælder 
også for hård hvede, hvilket betyder, at 
interventionsopkøb vil kunne afskaffes, da 
de er blevet overflødige, fordi 
markedspriserne hele tiden ligger 
betydeligt over interventionsprisen. Da 
intervention for korn snarere skal være et 
sikkerhedsnet end et element, som 
påvirker prisdannelsen, er de forskellige 
høstperioder i medlemsstaterne, som 
starter produktionsårene, ikke længere 
relevante, da der ikke længere vil blive 
fastsat priser, som afspejler 

(3) For korn bør ordningen ændres for at 
sikre, at sektoren er konkurrencedygtig og 
markedsorienteret, samtidig med at 
intervention fortsat fungerer som 
sikkerhedsnet i tilfælde af 
markedsforstyrrelser og gør det lettere for 
landbrugerne at reagere på 
markedssignalerne. Baseret på en analyse, 
som viste en vis risiko for øget intervention 
for byg, hvis priserne var lave, blev det i 
Rådets konklusioner om reformen af 
interventionsordningen for majs bestemt, at 
hele korninterventionsordningen skulle 
tages op til revision som led i 
sundhedstjekket. Udsigterne for korn har 
dog ændret sig betydeligt siden da og er nu 
kendetegnet af gunstige 
verdensmarkedspriser som følge af 
stigende global efterspørgsel og mindre 
kornlagre på verdensplan. På den baggrund 
vil fastsættelsen af et interventionsniveau 
på nul for andet foderkorn samtidig med 
majsreformen gøre det muligt at 
gennemføre intervention, uden at det får 
negative følger for kornmarkedet som 
helhed. Udsigterne for kornsektoren gælder 
også for hård hvede, hvilket betyder, at 
interventionsopkøb vil kunne afskaffes, da 
de er blevet overflødige, fordi 
markedspriserne hele tiden ligger 
betydeligt over interventionsprisen. Da 
intervention for korn skal være et 
sikkerhedsnet, bør intervention kun 
gennemføres i løbet af produktionsårets 
sidste tre måneder.
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interventionsniveauet plus månedlige 
forhøjelser som led i ordningen. Af 
forenklingshensyn bør datoerne for 
intervention for korn derfor harmoniseres 
på EF-plan.

Or. de

Begrundelse

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Ændringsforslag 41
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Siden reformen i 2003 er rissektorens 
konkurrenceevne blevet forbedret, 
produktionen er stabil og lagrene faldende 
på grund af stigende efterspørgsel både i 
EF og på verdensmarkedet, og det 
forventede prisniveau ligger betydeligt 
over interventionsprisen. Det er således 
ikke længere nødvendigt med 
interventionsopkøb af ris, hvorfor de bør 
afskaffes.

(4) Siden reformen i 2003 er rissektorens 
konkurrenceevne blevet forbedret, 
produktionen er stabil og lagrene faldende 
på grund af stigende efterspørgsel både i 
EF og på verdensmarkedet, og det 
forventede prisniveau ligger betydeligt 
over interventionsprisen. På trods heraf 
bør interventionen bevares som 
sikkerhedsnet.

Or. de

Begrundelse

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.



AM\738991DA.doc 5/74 PE412.017v01-00

DA

Ændringsforslag 42
Albert Deß 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Produktionen og forbruget af svinekød 
forventes at stige på mellemlang sigt, selv 
om det dog forventes at ske i langsommere 
takt end i de sidste ti år som følge af 
konkurrencen fra fjerkrækød og højere 
foderpriser. Svinekødspriserne forventes 
fortsat at ligge betydeligt over
interventionsprisen. Da der ikke er blevet 
foretaget interventionsopkøb af svinekød i 
mange år, bør de på baggrund af
markedssituationen og –udsigterne 
afskaffes.

(5) Produktionen og forbruget af svinekød 
forventes at stige i meget langsommere takt 
end i de sidste ti år som følge af 
konkurrencen fra fjerkrækød og højere 
foderpriser. Det kan dog ikke udelukkes, 
at svinekødspriserne igen vil falde til 
under interventionsprisen. Selvom der ikke 
er blevet foretaget interventionsopkøb af 
svinekød i mange år, bør de bibeholdes af 
hensyn til markedssituationen og de 
mulige udviklingstendenser.

Or. de

Begrundelse

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Ændringsforslag 43
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Produktionen og forbruget af svinekød 
forventes at stige på mellemlang sigt, selv 
om det dog forventes at ske i langsommere 
takt end i de sidste ti år som følge af 
konkurrencen fra fjerkrækød og højere 
foderpriser. Svinekødspriserne forventes 
fortsat at ligge betydeligt over 

(5) Produktionen og forbruget af svinekød 
forventes at stige på mellemlang sigt, selv 
om det dog forventes at ske i langsommere 
takt end i de sidste ti år som følge af 
konkurrencen fra fjerkrækød og højere 
foderpriser. Svinekødspriserne forventes 
fortsat at ligge betydeligt over 
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interventionsprisen. Da der ikke er blevet 
foretaget interventionsopkøb af svinekød i 
mange år, bør de på baggrund af 
markedssituationen og –udsigterne 
afskaffes.

interventionsprisen. Der er ikke blevet 
foretaget interventionsopkøb af svinekød i 
mange år, men i betragtning af 
mulighederne for at ændre markedet af 
sundhedsmæssige eller andre årsager og 
for at bevare et sikkerhedsnet bør 
interventionsprincippet opretholdes.

Or. ro

Begrundelse

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Ændringsforslag 44
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Intervention kan uden videre afskaffes 
for disse produkter i 2009, fordi den 
aktuelle markedssituation og 
markedsudsigterne tyder på, at der 
alligevel ikke ville finde intervention sted 
for dem i 2009.

(6) Intervention kan uden videre afskaffes 
for ris og svinekød i 2009, fordi den 
aktuelle markedssituation og 
markedsudsigterne tyder på, at der 
alligevel ikke ville finde intervention sted 
for dem i 2009.

Or. de

Begrundelse

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Ændringsforslag 45
Duarte Freitas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7 a)I betragtning af den manglende 
stabilitet på mælkemarkedet og de 
forstyrrelser og ulemper, som forhøjelsen 
på 2 % i indeværende produktionsår har 
haft for produktionen, uden at dette har 
givet sig udslag i fordele for forbrugerne, 
bør der på kort sigt ikke ændres på 
mælkekvoterne. Mælkesektorens samlede 
situation bør tages op til vurdering i 2010 
med henblik på at afgøre, om 
mælkekvoteordningen skal videreføres 
efter 2015. 

Or. pt

Ændringsforslag 46
Duarte Freitas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på 
mellemlang sigt, efterhånden som 
omstruktureringen i de medlemsstater, der 
ikke var medlemmer af EU før udvidelsen 
i 2004, fører til et fald i 
selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses 
af kvoterne. Samtidig forventes de 
mængder mælk, der leveres til mejerierne 
til forarbejdning, at fortsætte med at stige 
i prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 

udgår
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og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

Or. pt

Begrundelse

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Ændringsforslag 47
Albert Deß 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på 
mellemlang sigt, efterhånden som 
omstruktureringen i de medlemsstater, der 
ikke var medlemmer af EU før udvidelsen 
i 2004, fører til et fald i 
selvforsyningslandbrugs 

udgår



AM\738991DA.doc 9/74 PE412.017v01-00

DA

mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses 
af kvoterne. Samtidig forventes de 
mængder mælk, der leveres til mejerierne 
til forarbejdning, at fortsætte med at stige 
i prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

Or. de

Begrundelse

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch.
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.
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Ændringsforslag 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på 
mellemlang sigt, efterhånden som 
omstruktureringen i de medlemsstater, der 
ikke var medlemmer af EU før udvidelsen 
i 2004, fører til et fald i 
selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses 
af kvoterne. Samtidig forventes de 
mængder mælk, der leveres til mejerierne 
til forarbejdning, at fortsætte med at stige 
i prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

(8) Den nuværende mælkekvoteordning 
lever ikke op til de aktuelle økonomiske, 
sociale og økologiske krav til en moderne 
mælkeproduktion. Der bør ikke ske en 
yderligere koncentration og intensivering 
af mælkeproduktionen i få gunstigt 
stillede regioner. EU's mælkeproduktion 
bør navnlig videreudvikles i 
græsjordsområder. Herudover bør EU's 
foderunderskud af proteinkoncentrat 
afskaffes, hvilket vil formindske 
mælkeproduktionens afhængighed af 
foderimport. Som led i sundhedstjekket af 
den fælles landbrugspolitik bør der derfor 
indføres rammebestemmelser for 
mælkeproducentorganisationerne, som 
støtter EU's mælkeproducenter til på eget 
ansvar og behovstilpasset at producere, 
indsamle og markedsføre mælken. Med 
udgangspunkt i en kvalitets- og 
miljøbaseret produktion er der inden for 
mælkesektoren behov for en meget 
fleksibel styring af de producerede 
mængder med det formål at sikre en 
behovstilpasset produktion, som også ved 
vigende efterspørgsel giver 
omkostningsdækkende produktionspriser, 
og som ved afsætningen kan klare sig 
uden statslig intervention og uden nogen 
form for eksportstøtte. Mælkekvoterne bør 
derfor ikke forhøjes. Producenterne bør 
snarere støttes i deres bestræbelser på at 
afvikle den mælkeproduktion, som ikke 
kan finde afsætning, og beskytte sig mod 
dumpingpraksis fra supermarkeder og 
mælkeindustrien.

Or. de
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Ændringsforslag 49
Stéphane Le Foll 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af en for rigid forvaltning af 
mælkekvoterne, forventes at falde gradvis, 
men dog beskedent på mellemlang sigt, 
efterhånden som omstruktureringen i de 
medlemsstater, der ikke var medlemmer af 
EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald i 
selvforsyningslandbrugs mælkeproduktion, 
mens produktionsstigninger fortsat 
begrænses af den nuværende forvaltning 
af kvoterne. En for rigid forvaltning af 
kvoterne fører til en situation, hvor nogle 
medlemsstater er ude af stand til at 
tilfredsstille deres afsætningsmuligheder 
både på det indre marked og i tredjelande, 
mens andre medlemsstater ikke magter at 
producere nok til at opfylde deres 
nationale kvote. For at rette op på denne 
situation bør der foretages en tilpasning 
af produktionskvoterne for de lande, hvor 
kvoterne er utilstrækkelige, ved årligt at 
forhøje kvoterne asymmetrisk på en sådan 
måde, at deres behov opfyldes, uden at 
denne forhøjelse fører til en sænkning af 
mælkepriserne. 

Or. fr
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Begrundelse

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…) il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.

Ændringsforslag 50
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. 
Beslutningen om at tilpasse kvoterne 
indtil 2015 kan kun træffes i 
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pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

sammenhæng med 
ledsageforanstaltninger for 
mælkeproducenterne og afhængig af en 
markedsundersøgelse i 2009, hvorfor 
mælkekvoteordningen ikke kan tages op 
til revision inden for rammerne af 
sundhedstjekket af den fælles 
landbrugsordning. Mælkekvoterne kan 
først tilpasses fra produktionsåret 
2010/11. 

Or. de

Begrundelse

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können.

Ændringsforslag 51
Ilda Figueiredo 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af nationale mælkekvoter, forventes at 
falde gradvis, men dog beskedent på 
mellemlang sigt, efterhånden som 
omstruktureringen i de medlemsstater, der 
ikke var medlemmer af EU før udvidelsen i 
2004, fører til et fald i 
selvforsyningslandbrugs mælkeproduktion, 
mens produktionsstigninger fortsat 
begrænses af nationale kvoter. Samtidig 
forventes de mængder mælk, der leveres til 
mejerierne til forarbejdning, at fortsætte 
med at stige i prognoseperioden. På 
baggrund af den kraftige efterspørgsel på 
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og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

det indre marked og i tredjelande er 
mælkekvoteordningen, der oprindeligt blev 
indført for at bremse overproduktionen, nu 
til hinder for, at produktionen kan udvides. 
Under disse omstændigheder modarbejder 
kvoterne markedsorienteringen, fordi de 
ikke giver landbrugerne mulighed for at 
reagere på prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Aftalen om at 
lade mælkekvoteordningen udløbe i 2015 
bør ændres for at sikre ordningens 
videreførelse på mere rimelige vilkår, end 
tilfældet er på nuværende tidspunkt.

Or. pt

Begrundelse

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Ændringsforslag 52
Peter Baco 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
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mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt under 
hensyntagen til analysen af virkningen af 
kvotaforhøjelserne i 2008 og 2009 samt 
USA's og Canadas erfaringer på området.

Or. sk

Begrundelse

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov.
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom.

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.
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Ændringsforslag 53
Jan Mulder 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet.

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (3 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2014/15) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet. 

Or. en

Begrundelse

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
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production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Ændringsforslag 54
Niels Busk 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (2 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2014/15) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er
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udløbet. udløbet. 

Or. en

Begrundelse

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Ændringsforslag 55
Mairead McGuinness 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
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bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet.

bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (2 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2014/15) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet.

Or. en

Ændringsforslag 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
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tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet.

tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning 
(mindst 2 % pr. produktionsår fra 2009/10 
til 2013/14) vil afviklingen kunne komme 
til at foregå gnidningsløst, fordi der ikke 
skal foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet. 

Or. en

Begrundelse

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Ændringsforslag 57
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
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markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal
efter planen udløbe i 2015, for at
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet.

markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Såfremt 
kvoterne efter planen udløber i 2015, skal
tilpasningerne ske lidt efter lidt. Ved årlige 
forhøjelser af mælkekvoterne som fastsat i 
bilag I til denne forordning (2 % pr. 
produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) vil 
afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet.

Or. pl

Ændringsforslag 58
Kyösti Virrankoski

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af de nationale mælkekvoter, forventes at 
falde gradvis, men dog beskedent på 
mellemlang sigt, efterhånden som 
omstruktureringen i de medlemsstater, der 
ikke var medlemmer af EU før udvidelsen i 
2004, fører til et fald i 
selvforsyningslandbrugs mælkeproduktion, 
mens produktionsstigninger fortsat 
begrænses af nationale kvoter. Samtidig 
forventes de mængder mælk, der leveres til 
mejerierne til forarbejdning, at fortsætte 
med at stige i prognoseperioden. På 
baggrund af den kraftige efterspørgsel på 
det indre marked og i tredjelande er den 
nuværende mælkekvoteordning, der 
oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
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prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal foretages 
en alt for stor tilpasning, når kvoterne er 
udløbet.

landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Den 
nuværende mælkekvoteordning udløber i 
2015. De årlige forhøjelser af 
mælkekvoterne som fastsat i bilag I til 
denne forordning (2 % for produktionsåret 
2008/09 og 1 % pr. produktionsår for
2009/10 og 2010/11) vil lette en 
gnidningsløs afvikling, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet. Der oprettes en 
mælkefond finansieret af de beløb, der 
svarer til tillægsskatten og besparelserne 
fra afviklingen af 
markedsinstrumenterne, og 
medlemsstaterne kan benytte denne fond 
til at bevilge malkekopræmier i 
bjergområder og andre ugunstigt stillede 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. En forhøjelse af 
mælkekvoterne som fastsat i bilag I til 
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og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 
overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved 
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

denne forordning (2 % for produktionsåret 
2008/2009 og 1 % for produktionsårene 
2009/10 og 2010/11) vil kunne give 
tilstrækkelige oplysninger til, at der kan 
foretages en gennemgribende vurdering 
af markedet for mælkesektoren.

Or. pt

Ændringsforslag 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af mælkekvoterne, forventes at falde 
gradvis, men dog beskedent på mellemlang 
sigt, efterhånden som omstruktureringen i 
de medlemsstater, der ikke var medlemmer 
af EU før udvidelsen i 2004, fører til et fald 
i selvforsyningslandbrugs 
mælkeproduktion, mens 
produktionsstigninger fortsat begrænses af 
kvoterne. Samtidig forventes de mængder 
mælk, der leveres til mejerierne til 
forarbejdning, at fortsætte med at stige i 
prognoseperioden. På baggrund af den 
kraftige efterspørgsel på det indre marked 
og i tredjelande er mælkekvoteordningen, 
der oprindeligt blev indført for at bremse 

(8) EF's mælkeproduktion, der begrænses 
af de nationale mælkekvoter, forventes at 
falde gradvis, men dog beskedent på 
mellemlang sigt, efterhånden som 
omstruktureringen i de medlemsstater, der 
ikke var medlemmer af EU før udvidelsen i 
2004, fører til et fald i 
selvforsyningslandbrugs mælkeproduktion,
mens produktionsstigninger fortsat 
begrænses af de nationale kvoter. Samtidig 
forventes de mængder mælk, der leveres til 
mejerierne til forarbejdning, at fortsætte 
med at stige i prognoseperioden. På 
baggrund af den kraftige efterspørgsel på 
det indre marked og i tredjelande er 
mælkekvoteordningen, der oprindeligt blev 
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overproduktionen, nu til hinder for, at 
produktionen kan udvides. Under disse 
omstændigheder modarbejder kvoterne 
markedsorienteringen, fordi de ikke giver 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Ved
årlige forhøjelser af mælkekvoterne som 
fastsat i bilag I til denne forordning (1 % 
pr. produktionsår fra 2009/10 til 2013/14) 
vil afviklingen kunne komme til at foregå 
gnidningsløst, fordi der ikke skal 
foretages en alt for stor tilpasning, når 
kvoterne er udløbet.

indført for at bremse overproduktionen, nu 
til hinder for, at produktionen kan udvides. 
Under disse omstændigheder modarbejder 
kvoterne markedsorienteringen, fordi de 
ikke giver landbrugerne mulighed for at 
reagere på prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Kvoterne skal 
efter planen udløbe i 2015, for at 
tilpasningerne kan ske lidt efter lidt. Den 
gradvise afvikling af mælkekvoterne 
gennem årlige forhøjelser af 
mælkekvoterne som fastsat i bilag I til 
denne forordning (1 % pr. produktionsår 
fra 2009/10 til 2013/14) er utilstrækkelig 
for disse medlemsstater, eftersom den 
"bløde" overgangsperiode skulle benyttes 
til at tilpasse bedrifterne til den større 
konkurrence, og de derfor har behov for 
en differentieret og større forhøjelse for at 
undgå at skulle foretage en alt for stor 
tilpasning, når kvoterne er udløbet.

Or. es

Ændringsforslag 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Inden der sker en tilpasning af 
mælkekvoterne, foretages en analyse af 
virkningerne af mælkekvoteforhøjelsen på 
2 % fra 1.4.2008. I en rapport til Europa-
Parlamentet fremlægges både 
virkningerne på verdensmarkedet og på 
EU's indre marked. Der redegøres 
desuden for udviklingen i de forskellige 
produktionsregioner for så vidt angår 
produktionspris, forbrugerpris og de 
sociale virkninger. I denne sammenhæng 
tages der hensyn til bevarelsen af 
landskabet i naturligt ugunstigt stillede 
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områder, bevarelsen af kulturlandskaber 
samt malkekvægbedrifternes 
konkurrenceevne.

Or. de

Ændringsforslag 62
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Investeringsstøtten til 
mælkeproducenter begrænses fra 2009 
ikke længere til de påviselige 
kvotemængder, hvorved producenterne 
kan investere mere markedsorienteret. 

Or. de

Begrundelse

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.

Ændringsforslag 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8 a. På EU-plan finder der netto en 
underudnyttelse af mælkekvoterne sted, 
som ligger langt fra situationen hvad 
angår den nationale kvota og dennes 
udnyttelse i medlemsstaterne. Det er 
derfor nødvendigt ved de ændringer, som 
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følger af denne revision, at tage hensyn til 
den særlige situation i de medlemsstater, 
som har strukturelle vanskeligheder, eller 
hvor der hersker interne spændinger 
mellem udbud og efterspørgsel; for disses 
vedkommende er den oprindeligt 
påtænkte generelle lineære forhøjelse på 
1 % ikke tilstrækkelig.

Or. es

Ændringsforslag 64
Albert Deß 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ostemarkedet ekspanderer støt med 
stigende efterspørgsel både på det indre 
marked og fra tredjelande. Generelt har 
priserne på ost derfor holdt sig stabilt i 
nogen tid uden at være blevet synderligt 
påvirket af nedsættelsen af de 
institutionelle priser på smør og 
mælkepulver. Hverken ud fra et 
økonomisk eller et 
markedsforvaltningssynspunkt er det 
længere begrundet at bevare den
permanente og den fakultative støtte til 
privat oplagring af et markedsstyret 
højværdiprodukt som ost.

udgår

Or. de

Begrundelse

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.
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Ændringsforslag 65
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ostemarkedet ekspanderer støt med 
stigende efterspørgsel både på det indre 
marked og fra tredjelande. Generelt har 
priserne på ost derfor holdt sig stabilt i 
nogen tid uden at være blevet synderligt 
påvirket af nedsættelsen af de 
institutionelle priser på smør og 
mælkepulver. Hverken ud fra et økonomisk 
eller et markedsforvaltningssynspunkt er 
det længere begrundet at bevare den 
permanente og den fakultative støtte til 
privat oplagring af et markedsstyret 
højværdiprodukt som ost.

(9) Ostemarkedet ekspanderer støt med 
stigende efterspørgsel både på det indre 
marked og fra tredjelande. Generelt har 
priserne på ost derfor holdt sig stabilt i 
nogen tid uden at være blevet synderligt 
påvirket af nedsættelsen af de 
institutionelle priser på smør og 
mælkepulver. Selvom det hverken ud fra et 
økonomisk eller et 
markedsforvaltningssynspunkt længere er 
nødvendigt at bevare den permanente og 
den fakultative støtte til privat oplagring af 
et markedsstyret højværdiprodukt som ost, 
bør støtten bevares som sikkerhedsnet. De
frigjorte midler bør overføres til 
mælkefonden.

Or. de

Begrundelse

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Ændringsforslag 66
Mairead McGuinness 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der gøres ikke megen brug af støtte til 
privat oplagring af smør. Som følge af 
mælkeproduktionens sæsonbetingede 
karakter i EF vil smørproduktionen dog 
fortsat følge et sæsonbetinget mønster. 

(10) Der gøres ikke megen brug af støtte til 
privat oplagring af smør. Som følge af 
mælkeproduktionens sæsonbetingede 
karakter i EF vil smørproduktionen dog 
fortsat følge et sæsonbetinget mønster. 
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Derfor vil smørmarkedet kunne komme 
under midlertidigt pres, hvilket vil kunne 
afhjælpes ved hjælp af oplagring en del af 
året. Kommissionen bør dog træffe 
beslutning herom på grundlag af en 
tilbundsgående markedsanalyse uden at 
være forpligtet til at give adgang til en 
sådan ordning hvert år, hvorfor 
ordningen bør være fakultativ.

Derfor vil smørmarkedet kunne komme 
under midlertidigt pres, hvilket vil kunne 
afhjælpes ved hjælp af oplagring en del af 
året. Beslutningen om det rette niveau for 
markedsstøtten træffes på baggrund af en 
fælles analyse af de øjeblikkelige 
markedsbehov.

Or. en

Ændringsforslag 67
Albert Deß 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Støtten til afsætning af smør til 
konditorvarer og konsumis og til direkte 
konsum er blevet nedsat i takt med 
nedsættelsen af interventionsprisen for 
smør siden 2004 og var derfor nul, før 
licitationerne blev suspenderet som følge 
af den gunstige markedssituation.
Afsætningsstøtten er ikke længere 
nødvendig til at støtte markedet på 
interventionsprisniveau og bør derfor 
afskaffes.

udgår

Or. de

Begrundelse

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.
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Ændringsforslag 68
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Støtten til afsætning af smør til 
konditorvarer og konsumis og til direkte 
konsum er blevet nedsat i takt med 
nedsættelsen af interventionsprisen for 
smør siden 2004 og var derfor nul, før 
licitationerne blev suspenderet som følge af 
den gunstige markedssituation.
Afsætningsstøtten er ikke længere 
nødvendig til at støtte markedet på 
interventionsprisniveau og bør derfor 
afskaffes.

(12) Støtten til afsætning af smør til 
konditorvarer og konsumis og til direkte 
konsum er blevet nedsat i takt med 
nedsættelsen af interventionsprisen for
smør siden 2004 og var derfor nul, før 
licitationerne blev suspenderet som følge af 
den gunstige markedssituation.

Or. de

Begrundelse

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Ændringsforslag 69
Mairead McGuinness 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Støtten til afsætning af smør til 
konditorvarer og konsumis og til direkte 
konsum er blevet nedsat i takt med 
nedsættelsen af interventionsprisen for 
smør siden 2004 og var derfor nul, før 
licitationerne blev suspenderet som følge af 
den gunstige markedssituation. 
Afsætningsstøtten er ikke længere 
nødvendig til at støtte markedet på 
interventionsprisniveau og bør derfor 

(12) Støtten til afsætning af smør til 
konditorvarer og konsumis og til direkte 
konsum er blevet nedsat i takt med 
nedsættelsen af interventionsprisen for 
smør siden 2004 og var derfor nul, før 
licitationerne blev suspenderet som følge af 
den gunstige markedssituation. Automatisk 
årlig afsætningsstøtte er ikke længere 
nødvendig til at støtte markedet på 
interventionsprisniveau, men Europa-
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afskaffes. Kommissionen bør bevare fleksibilitet nok 
til at kunne overgå til subsidieret forbrug.

Or. en

Ændringsforslag 70
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12)Støtten til afsætning af smør til 
konditorvarer og konsumis og til direkte 
konsum er blevet nedsat i takt med 
nedsættelsen af interventionsprisen for 
smør siden 2004 og var derfor nul, før 
licitationerne blev suspenderet som følge af 
den gunstige markedssituation. 
Afsætningsstøtten er ikke længere
nødvendig til at støtte markedet på 
interventionsprisniveau og bør derfor 
afskaffes.

(12)Støtten til afsætning af smør til 
konditorvarer og konsumis og til direkte 
konsum er blevet nedsat i takt med 
nedsættelsen af interventionsprisen for 
smør siden 2004 og var derfor nul, før 
licitationerne blev suspenderet som følge af 
den gunstige markedssituation. 
Afsætningsstøtten er på nuværende 
tidspunkt ikke nødvendig til at støtte 
markedet på interventionsprisniveau, 
hvorfor den bør bevares alene som 
"sikkerhedsnet".

Or. ro

Begrundelse

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Ændringsforslag 71
Kyösti Virrankoski

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at øge EF-landbrugets 
konkurrenceevne og fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt landbrug 

13) For at øge EF-landbrugets 
konkurrenceevne og fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt landbrug 
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bør overgangen fra produktionsstøtte til 
producentstøtte, der blev påbegyndt i 
forbindelse med reformen af den fælles 
landbrugspolitik i 2003, videreføres, ved at 
den støtte, der i Rådets forordning (EF) nr. 
1234/2007 af 22. oktober 2007 om en 
fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen) er fastsat for 
tørret foder, hør, hamp og kartoffelstivelse
ophæves og indlemmes i ordningen for 
afkoblet indkomststøtte til de enkelte 
bedrifter.

bør overgangen fra produktionsstøtte til 
producentstøtte, der blev påbegyndt i 
forbindelse med reformen af den fælles 
landbrugspolitik i 2003, videreføres, ved at 
den støtte, der i Rådets forordning (EF) nr. 
1234/2007 af 22. oktober 2007 om en 
fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen) er fastsat for 
tørret foder, hør, og hamp, ophæves og 
indlemmes i ordningen for afkoblet 
indkomststøtte til de enkelte bedrifter.

Or. en

Ændringsforslag 72
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Rådet besluttede i 2000 at afvikle 
støtten til korte hørfibre og hampefibre. 
Denne beslutning bliver gennemført med 
virkning fra produktionsåret 2009/10 i kraft 
af de ændringer af 
fusionsmarkedsordningen, som er fastsat i
forordning (EF) nr. 247/2008, og det 
samme gælder afviklingen af den 
supplerende forarbejdningsstøtte til 
virksomheder, der forarbejder hør dyrket i 
traditionelle områder. Støtten til lange 
hørfibre bør afkobles. For at give erhvervet 
mulighed for at tilpasse sig, bør halvdelen 
af støtten indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen i 2011 og anden 
halvdel i 2013.

(14) Rådet besluttede i 2000 at afvikle 
støtten til korte hørfibre og hampefibre. 
Denne beslutning bliver gennemført med 
virkning fra produktionsåret 2009/10 i kraft 
af de ændringer af 
fusionsmarkedsordningen, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. 247/2008, og det 
samme gælder afviklingen af den 
supplerende forarbejdningsstøtte til 
virksomheder, der forarbejder hør dyrket i 
traditionelle områder. Støtten til lange 
hørfibre bør afkobles. For at give erhvervet 
mulighed for at tilpasse sig bør den 
nuværende ordning mindst opretholdes 
indtil produktionsåret 2012/2013, og for 
Rumæniens og Bulgariens vedkommende 
indtil 2014/2015.

Or. ro
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Begrundelse

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014.

Ændringsforslag 73
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Rådet besluttede i 2000 at afvikle 
støtten til korte hørfibre og hampefibre. 
Denne beslutning bliver gennemført med 
virkning fra produktionsåret 2009/10 i kraft 
af de ændringer af 
fusionsmarkedsordningen, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. 247/2008, og det 
samme gælder afviklingen af den 
supplerende forarbejdningsstøtte til 
virksomheder, der forarbejder hør dyrket i 
traditionelle områder. Støtten til lange 
hørfibre bør afkobles. For at give erhvervet 
mulighed for at tilpasse sig, bør halvdelen 
af støtten indlemmes i 
enkeltbetalingsordningen i 2011 og anden 
halvdel i 2013.

(14) Rådet besluttede i 2000 at afvikle 
støtten til korte hørfibre og hampefibre. 
Denne beslutning bliver gennemført med 
virkning fra produktionsåret 2009/10 i kraft 
af de ændringer af 
fusionsmarkedsordningen, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. 247/2008, og det 
samme gælder afviklingen af den 
supplerende forarbejdningsstøtte til 
virksomheder, der forarbejder hør dyrket i 
traditionelle områder. Støtten til lange 
hørfibre bør afkobles. For at give erhvervet 
mulighed for at tilpasse sig, bør støtten 
indlemmes i enkeltbetalingsordningen 
senest i 2013.

Or. de

Begrundelse

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Ændringsforslag 74
Albert Deß 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ordningen for tørret foder blev 
underkastet en reform i 2003, hvor en del 
af støtten blev givet til producenterne og 
afkoblet. Da den generelle tendens i 
forbindelse med sundhedstjekket går i 
retning af større markedsorientering, og i 
betragtning af de nuværende 
markedsudsigter for foder bør overgangen 
til fuldstændig afkobling af støtten for hele 
sektoren afsluttes, ved at den resterende 
støtte afkobles. 

(15) Ordningen for tørret foder blev 
underkastet en reform i 2003, hvor en del 
af støtten blev givet til producenterne og 
afkoblet. Da den generelle tendens i 
forbindelse med sundhedstjekket går i 
retning af større markedsorientering, og i 
betragtning af de nuværende 
markedsudsigter for foder bør overgangen 
til fuldstændig afkobling af støtten for hele 
sektoren afsluttes senest 2013, ved at den 
resterende støtte afkobles. 

Virkningerne af, at støtten til 
forarbejdningsvirksomhederne afskaffes, 
bør kunne afbødes ved tilpasninger af den 
pris, der betales til råvareproducenterne, 
der selv får øgede rettigheder til direkte 
støtte som følge af afkoblingen. 
Afskaffelsen af støtten til
forarbejdningsvirksomhederne 
retfærdiggøres også af 
markedssituationen og udsigterne for 
proteinafgrøder som helhed. Da sektoren i 
forvejen har været under omstrukturering 
siden 2003-reformen, og på grund af de 
særlige negative miljøvirkninger, som det 
for nylig har vist sig, at produktionen af 
tørret foder har, bør støtten afkobles, selv 
om der dog bør fastsættes en kort 
overgangsperiode på to år, for at sektoren 
kan få mulighed for at tilpasse sig.

Or. de

Begrundelse

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.
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Ændringsforslag 75
Lutz Goepel 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ordningen for tørret foder blev 
underkastet en reform i 2003, hvor en del 
af støtten blev givet til producenterne og 
afkoblet. Da den generelle tendens i 
forbindelse med sundhedstjekket går i 
retning af større markedsorientering, og i 
betragtning af de nuværende 
markedsudsigter for foder bør overgangen 
til fuldstændig afkobling af støtten for hele 
sektoren afsluttes, ved at den resterende 
støtte afkobles. Virkningerne af, at støtten 
til forarbejdningsvirksomhederne afskaffes, 
bør kunne afbødes ved tilpasninger af den 
pris, der betales til råvareproducenterne, 
der selv får øgede rettigheder til direkte 
støtte som følge af afkoblingen. 
Afskaffelsen af støtten til 
forarbejdningsvirksomhederne 
retfærdiggøres også af markedssituationen 
og udsigterne for proteinafgrøder som 
helhed. Da sektoren i forvejen har været 
under omstrukturering siden 2003-
reformen, og på grund af de særlige 
negative miljøvirkninger, som det for nylig 
har vist sig, at produktionen af tørret foder 
har, bør støtten afkobles, selv om der dog 
bør fastsættes en kort overgangsperiode 
på to år, for at sektoren kan få mulighed 
for at tilpasse sig.

(15) Ordningen for tørret foder blev 
underkastet en reform i 2003, hvor en del 
af støtten blev givet til producenterne og 
afkoblet. Da den generelle tendens i 
forbindelse med sundhedstjekket går i 
retning af større markedsorientering, og i 
betragtning af de nuværende 
markedsudsigter for foder bør overgangen 
til fuldstændig afkobling af støtten for hele 
sektoren afsluttes, ved at den resterende 
støtte afkobles. Virkningerne af, at støtten 
til forarbejdningsvirksomhederne afskaffes, 
bør kunne afbødes ved tilpasninger af den 
pris, der betales til råvareproducenterne, 
der selv får øgede rettigheder til direkte 
støtte som følge af afkoblingen. 
Afskaffelsen af støtten til 
forarbejdningsvirksomhederne 
retfærdiggøres også af markedssituationen 
og udsigterne for proteinafgrøder som 
helhed. Da sektoren i forvejen har været 
under omstrukturering siden 2003-
reformen, og på grund af de særlige 
negative miljøvirkninger, som det for nylig 
har vist sig, at produktionen af tørret foder 
har, bør støtten afkobles senest i 2013, for 
at sektoren kan få mulighed for at tilpasse 
sig.

Or. de

Begrundelse

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Ændringsforslag 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Som følge af udviklingen på det indre 
marked og de internationale markeder for 
korn og stivelse har 
produktionsrestitutionen for stivelse ikke 
længere noget formål og bør derfor 
afskaffes. Som følge af 
markedssituationen og –udsigterne har 
støtten igennem nogen tid været fastsat til 
nul, og denne tendens forventes at 
fortsætte, så restitutionen kan hurtigt 
afskaffes uden negative konsekvenser for 
sektoren.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Ændringsforslag 77
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Bestemmelserne om ekstraordinære 
markedsstøtteforanstaltninger i 
forbindelse med dyresygdomme skal 
medtages i en horisontal bestemmelse om 
risikostyring og bør derfor udgå af 
forordning (EF) nr. 1234/2007.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I betragtning af den tiltagende 
betydning, som effektiv risikostyring har 
fået, bør medlemsstaterne have mulighed 
for at bidrage finansielt til de præmier, 
som landbrugerne eller 
producentorganisationerne betaler for 
landbrugsforsikring, og til, at der ydes 
finansiel kompensation for visse 
økonomiske tab som følge af dyre- eller 
plantesygdomme.

Or. es

Ændringsforslag 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kommissionen afvikler alle 
eksportrestitutioner inden 2013.

Or. en

Begrundelse

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.
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Ændringsforslag 80
Paulo Casaca 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. - 1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 247/2006
Artikel 4 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(–1) I artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 247/2006 foretages følgende 
ændringer:
Uanset stk. 2, litra a), kan følgende 
maksimumsmængder af sukker (KN-kode 
1701) forsendes fra Azorerne til resten af 
Fællesskabet i følgende år:
– 2008: 3000 ton

– 2009: 2 285 ton

– 2010: 1 570 ton

– 2011: 855 ton.

Or. pt

Begrundelse

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Ændringsforslag 81
Duarte Freitas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. - 1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 247/2006
Artikel 4 – nr. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 247/2006 foretages følgende 
ændringer:
Uanset stk. 2, litra a), kan følgende 
maksimumsmængder af sukker (KN-kode 
1701) forsendes fra Azorerne til resten af 
Fællesskabet i følgende år:

Or. pt

Ændringsforslag 82
Paulo Casaca 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 5 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) I artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 247/2006 foretages følgende 
ændringer:
I perioden omhandlet i artikel 10, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1260/2001, er C-
sukker, som omhandlet i nævnte 
forordnings artikel 13, der er eksporteret i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. 
september 1981 om 
gennemførelsesbestemmelser for 
produktion ud over kvoterne inden for 
sukkersektoren og indført med henblik på 
konsum på Madeira og på De Kanariske 
Øer i form af hvidt sukker under KN-kode 
1701 og med henblik på raffinering og 
konsum på Azorerne i form af råsukker 
under KN-kode 17011210 og/eller 
17011110, på betingelserne i denne 
forordning, omfattet af ordningen med 
fritagelse for opkrævning af 
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importafgifter inden for de foreløbige 
forsyningsopgørelser omhandlet i artikel 
2 i nærværende forordning.

Or. pt

Begrundelse

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Ændringsforslag 83
Duarte Freitas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 247/2006
Artikel 5 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a) I artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) 
nr. 247/2006 foretages følgende 
ændringer:
I perioden omhandlet i artikel 10, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1260/2001, er C-
sukker, som omhandlet i nævnte 
forordnings artikel 13, der er eksporteret i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. 
september 1981 om 
gennemførelsesbestemmelser for 
produktion ud over kvoterne inden for 
sukkersektoren og indført med henblik på 
konsum på Madeira og på De Kanariske 
Øer i form af hvidt sukker under KN-kode 
1701 og med henblik på raffinering og 
konsum på Azorerne i form af råsukker 
under KN-kode 17011210 og/eller 
17011110, på betingelserne i denne 
forordning, omfattet af ordningen med 
fritagelse for opkrævning af 
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importafgifter inden for de foreløbige 
forsyningsopgørelser omhandlet i artikel 
2 i nærværende forordning.

Or. pt

Ændringsforslag 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Artikel 8, stk. 1, litra b), udgår. udgår

Or. es

Begrundelse

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Ændringsforslag 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Artikel 8, stk. 1, litra b), udgår. udgår

Or. es

Begrundelse

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad
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Ændringsforslag 86
Béla Glattfelder 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 1 
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Artikel 8, stk. 1, litra b), udgår. udgår

Or. hu

Begrundelse

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Ændringsforslag 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 10 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:
i) Litra a) affattes således:
«a) blød hvede, byg, majs og sorghum"
ii) Litra b) udgår. 

Or. es

Begrundelse

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
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única.

Ændringsforslag 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) I artikel 10 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:
i) Litra a) affattes således:
«a) blød hvede, byg, majs og sorghum"
ii) Litra b) udgår.
b) Stk. 2 udgår.

Or. es

Begrundelse

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Ændringsforslag 89
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 10 foretages følgende ændringer:
a. I stk. 1 foretages følgende ændringer:

udgår

i. Litra a) affattes således:
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„a) blød hvede, byg, majs og sorghum"
ii. Litra b) udgår.
b. Stk. 2 udgår.

Or. de

Begrundelse

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Ændringsforslag 90
Béla Glattfelder 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I artikel 10 foretages følgende 
ændringer:
a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

udgår

i. Litra a) affattes således:

„a) blød hvede, byg, majs og sorghum"

ii) Litra b) udgår.

b) Stk. 2 udgår.

Or. hu

Begrundelse

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 



PE412.017v01-00 44/74 AM\738991DA.doc

DA

Ændringsforslag 91
Astrid Lulling 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 2 – litra a – nr. ii a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 10 e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Punkt e a indsættes:
(e a) hele eller halve kroppe svinekød, 
fersk eller kølet henhørende under pos. 02 
03 11 10 i Den Kombinerede 
Nomenklatur, brystflæsk, fersk eller kølet 
henhørende under KN-kode ex 02 03 19 
15 og svinespæk, fersk eller kølet 
henhørende under KN-kode ex 02 09 00 
11. 

Or. en

Ændringsforslag 92
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling III – Artikel 11 d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d a) for svinekød i hele produktionsåret

Or. pl

Ændringsforslag 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II – Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Kommissionen kan uden bistand fra den 
komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, 
suspendere den offentlige intervention for 
blød hvede, hvis prisen for blød hvede med 
et proteinindhold på mindst 11 % "leveret 
Rouen" er højere end referenceprisen. 

(2) Kommissionen kan uden bistand fra 
den komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 
1, suspendere den offentlige intervention 
for blød hvede, hvis prisen for blød hvede 
med et proteinindhold på mindst 11 % i 
medlemsstaten eller i en af dens regioner 
er højere end referenceprisen.

Or. hu

Begrundelse

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára.

Ændringsforslag 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II – Artikel 12 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan uden bistand fra 
den komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 
1, suspendere den offentlige intervention 
for blød hvede, hvis prisen for blød hvede 
med et proteinindhold på mindst 11 % 
"leveret Rouen" er højere end 
referenceprisen.

2. Kommissionen kan suspendere den 
offentlige intervention for blød hvede, hvis 
prisen for blød hvede med et 
proteinindhold på mindst 11 % "leveret 
Rouen" er højere end referenceprisen.

Kommissionen giver på ny adgang til 
offentlig intervention uden bistand fra den 
komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, 
hvis betingelserne i første afsnit i 
nærværende stykke ikke længere gør sig 
gældende. 

Kommissionen giver på ny adgang til 
offentlig intervention, betingelserne i første 
afsnit i nærværende stykke ikke længere 
gør sig gældende.

Or. fr
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Begrundelse

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Ændringsforslag 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del II, afsnit I, kapitel I, afdeling II, 
underafdeling II, affattes således:

udgår

"Underafdeling II
Indledning og suspension af opkøb

Artikel 11
Offentlige interventionsperioder

Der er adgang til offentlig intervention:
a) for korn fra 1. november til 31. maj,
b) for sukker i hele produktionsåret 
2008/09 og 2009/10
c) for oksekød i hele produktionsåret
d) for smør og skummetmælkspulver fra 
1. marts til 31. august.

Artikel 12
Indledning af offentlig intervention

1. I de perioder, der er nævnt i artikel 11,
a) er der adgang til offentlig intervention 
for korn, sukker, smør og 
skummetmælkspulver inden for de 
maksimumsmængder, der er fastsat i 
artikel 13, stk. 1
b) indleder Kommissionen uden bistand 
fra den komité, der er nævnt i artikel 195, 
stk. 1, offentlig intervention for oksekød, 
hvis den gennemsnitlige markedspris 
noteret på grundlag af EF-
handelsklasseskemaet for slagtekroppe, jf. 
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artikel 42, stk. 1, falder til under 1560 
EUR/t i en medlemsstat eller et område i 
en medlemsstat i en repræsentativ 
periode.
2. Kommissionen kan uden bistand fra 
den komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 
1, suspendere den offentlige intervention 
for blød hvede, hvis prisen for blød hvede 
med et proteinindhold på mindst 11 % 
"leveret Rouen" er højere end 
referenceprisen.
Kommissionen giver på ny adgang til 
offentlig intervention uden bistand fra 
den komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 
1, hvis betingelserne i første afsnit i 
nærværende stykke ikke længere gør sig 
gældende. 3.
3. Kommissionen standser uden bistand 
fra den komité, der er nævnt i artikel 195, 
stk. 1, den offentlige intervention for 
oksekød, jf. stk. 1, litra b), hvis 
betingelserne i nævnte bestemmelse ikke 
længere er opfyldt i en repræsentativ 
periode.

Artikel 13
Intervention - maksimumsmængder

1. Ved offentlig intervention kan der højst 
opkøbes følgende mængder:
a) 0 t byg, majs og sorghum pr. periode 
nævnt i artikel 11, litra a)
b) 600 000 t sukker udtrykt i hvidt sukker 
pr. produktionsår
c) 30 000 t smør pr. periode nævnt i 
artikel 11, litra d)
d) 109 000 t skummetmælkspuler pr. 
periode nævnt i artikel 11, litra d).
2. Sukker, der i et produktionsår oplagres 
i henhold til stk. 1, litra b), må ikke være 
genstand for andre 
oplagringsforanstaltninger som fastsat i 
artikel 32, 52 og 63.
3. Uanset stk. 1 kan Kommissionen for de 
produkter, der er nævnt i litra a), c) og d), 
beslutte at fortsætte med offentlig 
intervention ud over de mængder, der er 
fastsat i nævnte stykke, hvis 
markedssituationen og især udviklingen i 
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markedspriserne kræver det."

Or. es

Begrundelse

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Ændringsforslag 96
Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II – Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0 t byg, majs og sorghum pr. periode 
nævnt i artikel 11, litra a)

udgår 

Or. pl

Ændringsforslag 97
Béla Glattfelder 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II – Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0 t byg, majs og sorghum pr. periode 
nævnt i artikel 11, litra a)

udgår

Or. hu

Begrundelse

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
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élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Ændringsforslag 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II – Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 0 t byg, majs og sorghum pr. periode 
nævnt i artikel 11, litra a)

a) 0 t majs og sorghum pr. periode nævnt i 
artikel 11, litra a)

Or. hu

Begrundelse

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Ændringsforslag 99
Esther De Lange

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling III – Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Interventionspriserne og de mængder, 
der kan omfattes af intervention, for de 
produkter, der er nævnt i artikel 10, litra a), 
d), e) og f), fastsættes af Kommissionen 
ved licitation. Under særlige 
omstændigheder kan licitationerne 
begrænses til bestemte medlemsstater eller 
områder i en medlemsstat, eller 
interventionspriserne og de mængder, der 

Interventionspriserne for de produkter, der 
er nævnt i artikel 10, litra a), d), e) og f), 
fastsættes af Kommissionen ved licitation, 
når først de i artikel 13, stk. 1, anførte 
maksimumsmængder er nået. Under 
særlige omstændigheder kan licitationerne 
begrænses til bestemte medlemsstater eller 
områder i en medlemsstat, eller 
interventionspriserne og de mængder, der 
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antages til intervention, kan fastsættes for 
hver medlemsstat eller for hvert område i 
en medlemsstat på grundlag af de 
gennemsnitlige markedspriser, der er 
noteret.

antages til intervention, kan fastsættes for 
hver medlemsstat eller for hvert område i 
en medlemsstat på grundlag af de 
gennemsnitlige markedspriser, der er 
noteret.

Or. nl

Ændringsforslag 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling III – Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de respektive referencepriser for korn udgår

Or. hu

Begrundelse

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Ændringsforslag 101
Esther De Lange

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling III – Artikel 18 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 90 % af referenceprisen for smør c)interventionsprisen for smør fastsættes 
til 90 % af referenceprisen for 
maksimumsmængderne for intervention, 
jf. artikel 13, stk. 1, litra c).

Or. nl
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Ændringsforslag 102
Esther De Lange

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling III – Artikel 18 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) referenceprisen for 
skummetmælkspulver.

d)interventionsprisen for 
skummetmælkspulver fastsættes til 
referenceprisen for 
maksimumsmængderne for intervention, 
jf. artikel 13, stk. 1, litra d).

Or. nl

Ændringsforslag 103
Constantin Dumitriu

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 –nr. 4
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling III – Artikel 18 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a)Interventionsprisen inden for 
svinekødssektoren fastsættes af 
Kommissionen for svinekroppe af 
standardkvalitet Interventionsprisen kan 
ikke overstige 92 % eller falde under 78 % 
af referenceprisen.
b) For produkter af standardkvalitet 
udover svinekroppe, beregnes 
interventionsprisen ud fra forholdet 
mellem det pågældende produkts 
handelsværdi og handelsværdien for 
svinekroppe.
c) For produkter, der ikke er af 
standardkvalitet, beregnes 
interventionsprisen ud fra de gældende 
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tilsvarende priser for standardkvalitet ved 
i beregningen at inddrage forskellen i 
kvalitet i forhold til standardkvaliteten. 
Denne pris gælder for de fastlagte 
kvaliteter.

Or. ro

Begrundelse

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Ændringsforslag 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 31 – stk. 1 – punkt i – litra c b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c b a støtte til privat oplagring af hvede, 
majs, byg og sorghum.

Or. hu

Begrundelse

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Ændringsforslag 105
Paulo Casaca 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling IV – Artikel 26 - litra a - punkt ii a 
(nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 4 a) I artikel 26,andet afsnit, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1234/2007, senest 
ændret ved forordning (EF) nr. 361/2008 
indføjes følgende punkt:
"iv) kan benyttes inden for rammerne af 
den særlige forsyningsordning anført i 
artikel 5 i forordning (EF) nr. 247/2006."

Or. pt

Begrundelse

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Ændringsforslag 106
Duarte Freitas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling IV – Artikel 26 d a ii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 4 a) I artikel 26, andet afsnit, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1234/2007, senest 
ændret ved forordning (EF) nr. 361/2008 
indføjes følgende punkt:
"iv) kan benyttes inden for rammerne af 
den særlige forsyningsordning anført i 
artikel 5 i forordning (EF) nr. 247/2006."

Or. pt
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Begrundelse

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Ændringsforslag 107
Ilda Figueiredo 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling IV – Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27 a) I del II, afsnit I, indsættes følgende 
underafdeling IV:

"Underafdeling IV a"

Risiko- og krisestyring

Offentlig forsikring

1. Fællesskabet opretter en 
fællesskabsfinansieret offentlig 
landbrugsforsikring, som gør det muligt 
at sikre landbrugerne en 
minimumsindkomst i tilfælde af 
naturkatastrofer, som f.eks. tørke, storm, 
hagl, skovbrand, epizootier.
2. Den offentlige landbrugsforsikring kan 
opdeles i forsikring af bedriften, 
forsikring af indkomstgaranti, forsikring 
af husdyrhold og erstatningsfond.

Or. pt

Begrundelse

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.



AM\738991DA.doc 55/74 PE412.017v01-00

DA

Ændringsforslag 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 4 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling III – Artikel 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27a. I del II, afsnit VI, indsættes 
følgende: 

KAPITEL IVa
Risikoforvaltning

AFSNIT I
Landbrugsforsikring

Artikel 112a
Landbrugsforsikring

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til landbrugsforsikring 
mod finansielle tab som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold 
eller dyre- eller plantesygdomme.
I denne artikel forstås ved:

"ugunstige vejrforhold" vejrforhold, som 
kan sidestilles med en naturkatastrofe, 
såsom frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på 
den foregående femårsperiode, idet det 
bedste og det dårligste år ikke medregnet.
"økonomiske tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til markedet eller omfattende 
produktionstab. Omkostninger, som der 
kan ydes kompensation for i henhold til 
andre EF-bestemmelser, og omkostninger 
i forbindelse med anvendelsen af andre 
sundheds- og veterinær- eller 
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plantesundhedsforanstaltninger betragtes 
ikke som økonomiske tab.
2. Det finansielle bidrag, der kan ydes pr. 
landbruger, fastsættes til 80 % eller 50 % 
af forsikringspræmien i henhold til de 
kriterier, der er fastlagt i artikel 12, stk. 2, 
i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1857/2007.
Medlemsstaterne kan sætte grænser for, 
hvor stor en præmie, der kan ydes 
finansielt bidrag til.
3. Betalingerne fra forsikringen må ikke 
udligne mere end de samlede udgifter til 
erstatning for de tab, der er nævnt i stk. 1, 
og må ikke være knyttet til noget krav om 
eller nogen angivelse af arten eller 
størrelsen af den fremtidige produktion.
4. De finansielle bidrag udbetales direkte 
til den berørte landbruger.
5. Medlemsstaternes udgifter til de 
finansielle bidrag medfinansieres af EF 
ved hjælp af de midler, der er nævnt i 
artikel 68, stk. 1, med 40 % af de 
støtteberettigede forsikringspræmier, jf. 
nærværende artikels stk. 2.
Første afsnit indskrænker ikke 
medlemsstaternes ret til at få dækket deres 
bidrag til finansieringen af præmierne 
helt eller delvis ved hjælp af obligatoriske 
ordninger for kollektivt ansvar i de 
pågældende sektorer.
6. Det finansielle bidrag må ikke hindre 
det indre marked for forsikringsydelser i 
at fungere. Det finansielle bidrag må ikke 
begrænses til forsikringer fra et enkelt 
forsikringsselskab eller en enkelt 
forsikringskoncern og må ikke være 
betinget af, at forsikringsaftalen er 
indgået med et selskab, der er etableret i 
den pågældende medlemsstat.

Afdeling 2
Gensidige fonde

Artikel 112b
1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde 
sørge for, at der ydes finansiel 
kompensation til landbrugere for 



AM\738991DA.doc 57/74 PE412.017v01-00

DA

økonomiske tab ved naturkatastrofer, 
ugunstige vejrforhold eller dyre- eller 
plantesygdomme.
I denne artikel forstås ved:
- "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til 
national ret, og som giver de tilsluttede 
landbrugere mulighed for at forsikre sig 
selv, og som giver mulighed for at yde 
kompensation til de tilsluttede 
landbrugere, der rammes af økonomiske 
tab på deres landbrug som følge af 
naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold 
eller dyre- og plantesygdomme;
- "ugunstige vejrforhold" vejrforhold, som 
kan sidestilles med en naturkatastrofe, 
såsom frost, hagl, is, regn eller tørke, der 
tilintetgør mere end 30 % af en given 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion i den foregående treårsperiode 
eller af et treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnet.
- "økonomiske tab" ekstraomkostninger, 
som en landbruger påføres som følge af 
ekstraordinære foranstaltninger, 
landbrugeren må træffe for at begrænse 
leverancerne til markedet eller omfattende 
produktionstab. Omkostninger, som der 
kan ydes kompensation for i henhold til 
andre EF-bestemmelser, og omkostninger 
i forbindelse med anvendelsen af andre 
sundheds- og veterinær- eller 
plantesundhedsforanstaltninger betragtes 
ikke som økonomiske tab.
3. De gensidige fonde betaler finansiel 
kompensation direkte til de tilsluttede 
landbrugere, som rammes af økonomiske 
tab.
Midlerne til den finansielle kompensation 
fra de gensidige fonde kommer fra:
a) kapital, som de tilsluttede landbrugere 
tilfører fondene, og/eller
b) lån, fondene har optaget på 
kommercielle vilkår. Startkapitalen må 
ikke finansieres ved hjælp af offentlige 
midler.
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4. De finansielle bidrag, der er nævnt i 
stk. 1, kan vedrøre:
a) de administrative omkostninger ved at 
oprette den gensidige fond fordelt over 
højst tre år
b) tilbagebetaling af afdrag og renter af 
kommercielle lån, som den gensidige fond 
har optaget for at betale finansiel 
kompensation til landbrugerne
c) de beløb, som den gensidige fond har 
brugt af sin kapital til at betale finansiel 
kompensation til landbrugerne.
Minimums- og maksimumsløbetiden for 
de kommercielle lån, som der kan ydes 
finansielle bidrag til, fastsætter 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
128, stk. 2.
Udbetaler fonden finansiel kompensation 
i henhold til første afsnit, litra c), 
følger det offentlige finansielle bidrag 
samme takt som et kommercielt lån med
minimumsløbetid.
5. De finansielle bidrag må ikke overstige 
80 % af de omkostninger, der er nævnt i 
stk. 4. De omkostninger, der ikke dækkes 
af de finansielle bidrag, skal afholdes af 
de tilsluttede landbrugere.
Medlemsstaterne kan begrænse de 
omkostninger, der er berettiget til at blive 
dækket af det finansielle bidrag, ved at 
fastsætte
a) lofter pr. fond
b) lofter pr. enhed.

6. EF medfinansierer 40 % af 
medlemsstaternes støtteberettigede 
udgifter til de finansielle bidrag, jf. stk. 4, 
ved hjælp af de midler, der er nævnt i 
artikel 68, stk. 1.
Første afsnit indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at få 
dækket deres bidrag til finansieringen af 
de finansielle bidrag helt eller delvis ved 
hjælp af obligatoriske ordninger for 
kollektivt ansvar i de pågældende 
sektorer.
7. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
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fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og kontrol af 
reglerne. Inden medlemsstaterne går over 
til anvendelsen heraf, informerer de 
Forvaltningskomitéen om den fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter 
med henblik på en samordning af 
foranstaltninger på fællesskabsniveau.

Or. es

Begrundelse

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Ændringsforslag 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling III – underafdeling I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Del II, afsnit I, kapitel I, afdeling III, 
underafdeling I, udgår.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.
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Ændringsforslag 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling III – underafdeling I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Del II, afsnit I, kapitel I, afdeling III, 
underafdeling I, udgår.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Artikel 28 affattes således:
Artikel 28

Støtteberettigede produkter
1. Der ydes støtte til privat oplagring for 
følgende produkter, forudsat at 
betingelserne i denne afdeling og de 
yderligere krav og betingelser, som 
Kommissionen skal fastsætte i henhold til 
artikel 43, er opfyldt:
i) Grana Padano, mindst ni måneder 
gammel
ii) Parmigiano Reggiano, mindst femten 
måneder gammel
iii) Provolone, mindst tre måneder 
gammel.

Or. it
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Begrundelse

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Ændringsforslag 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 5 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29 i forordning (EF) nr. 
1234/2007 udgår.

Or. it

Ændringsforslag 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) I artikel 31 foretages følgende 
ændringer:

udgår

a) I stk. 1 foretages følgende ændringer:
i) Efter litra c) indsættes som litra ca) og 
cb):
"usaltet smør, der er fremstillet af fløde 
eller mælk på en godkendt virksomhed i 
EF, med et smørfedtindhold på mindst 82 
vægtprocent, et fedtfrit 
mælketørstofindhold på højst 2 
vægtprocent og et vandindhold på højst 16 
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vægtprocent
saltet smør, der er fremstillet af fløde eller 
mælk på en godkendt virksomhed i EF, 
med et smørfedtindhold på mindst 80 
vægtprocent, et fedtfrit 
mælketørstofindhold på højst 2 
vægtprocent, et vandindhold på højst 16 
vægtprocent og et saltindhold på højst 2 
vægtprocent."
ii) Litra e) udgår.
b) Stk. 2, andet afsnit, udgår.

Or. fr

Begrundelse

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Ændringsforslag 114
Giuseppe Castiglione 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 31, litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Litra e) udgår. udgår

Or. it

Ændringsforslag 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 31 – litra a – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Litra e) udgår. udgår

Or. it

Begrundelse

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Ændringsforslag 116
Giuseppe Castiglione 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 31 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2, andet afsnit, udgår. udgår

Or. it

Ændringsforslag 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 31 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2, andet afsnit, udgår. udgår

Or. it
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Begrundelse

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Ændringsforslag 118
Giuseppe Castiglione 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Artikel 36 udgår. udgår

Or. it

Begrundelse

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Ændringsforslag 119
Elisabeth Jeggle 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår. udgår

Or. de
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Begrundelse

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Ændringsforslag 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 udgår. udgår

Or. it

Begrundelse

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Ændringsforslag 121
María Isabel Salinas García 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 43 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

«a) de krav og betingelser, som gælder for 
produkter, der skal opkøbes ved offentlig 
intervention, jf. artikel 10, eller hvortil der 
ydes støtte til privat oplagring, jf. artikel 
31, især med hensyn til kvalitet, 
kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, 
kategorier, mængder, emballering, 
herunder mærkning, maksimumsalder, 

udgår
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holdbarhed, det produktstadium, som 
interventionsprisen gælder for, og den 
private oplagrings varighed"

Or. es

Begrundelse

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Ændringsforslag 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår. udgår

Or. en

Ændringsforslag 123
Ilda Figueiredo

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Den af Rådet trufne beslutning af 
juni 2003 ændres, og den nuværende 
ordning for nationale mælkekvoter 
forlænges efter 2015.

Or. pt
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Begrundelse

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à 
concentração e intensificação da produção.

Ændringsforslag 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 55 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen forelægger senest den 
31. juni 2010 en konsekvensvurdering af 
de forskellige muligheder for en 
behovsorienteret mængderegulering på 
mælkemarkedet. 
Ændringerne på mælkeområdet vedtages 
ved en særskilt lovgivningsprocedure.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 66 i forordning (EF) nr. 
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1234/2007 indsættes følgende som stk. 1: 
1 a Den samlede stigning i den enkelte 
medlemsstats kvote for perioden fra 
2009/2010 til 2014/2015 kan fra 1. april 
2009 kan udnyttes forskudsvis, i det 
omfang dette måtte være nødvendigt for at 
dække en eventuel overskridelse af den i 
bilag I, punkt 1, anførte nationale kvota.

Or. it

Begrundelse

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Ændringsforslag 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García og Alejandro Cercas 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 66 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. I artikel 66, stk. 3, i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 indsættes følgende afsnit:
3a. Medlemsstater med særlige behov i 
forbindelse med tilpasningen af sektoren 
kan, alt afhængig af situationen inden for 
sektoren, fastsætte kvotaforhøjelser, som 
ligger over den samlede forhøjelse på 5 % 
for EU som helhed.

Or. es
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Ændringsforslag 127
Jan Mulder 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 66 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 66 i forordning (EF) nr. 
1234/2007 indsættes følgende stk.:
5a. Den nationale kvote stiger med 3 % 
om året, jf. bilag I, i den periode, hvor 
kvoten fortsat eksisterer.

Or. en

Ændringsforslag 128
Niels Busk 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 66 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 66 i forordning (EF) nr. 
1234/2007 indsættes følgende stk.:
5a. Den nationale kvote stiger med 2 % 
om året, jf. bilag I, i den periode, hvor 
kvoten fortsat eksisterer.

Or. en

Ændringsforslag 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 66 - stk. 5 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) I artikel 66 i forordning (EF) nr. 
1234/2007 indsættes følgende stk.:
5b. Medlemsstaterne kan ansøge om 
midlertidige kvoteforhøjelser på grundlag 
af underudnyttelse af mælkekvoterne i 
andre medlemsstater under forudsætning 
af, at de kan påvise, at deres 
mælkemarked ikke kan sikres en 
gnidningsløs afvikling under de 
nugældende bestemmelser. Med henblik 
herpå beregner Kommissionen hvert år 
underudnyttelsen af mælkekvoterne. 
Kommissionen vurderer medlemsstaternes 
eventuelle anmodninger om ekstra 
kvoteforhøjelser og fremlægger forslag til 
midlertidig uddeling af produktionskvoter 
ved begyndelsen af hvert produktionsår. 
Disse midlertidige kvoter skal for et givet 
produktionsår altid ligge under niveauet 
for underudnyttelsen af kvoterne i det 
produktionsår, som går forud for det 
givne produktionsår. Kommissionen 
bistås af det udvalg, der er nævnt i artikel 
195, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 130
Astrid Lulling 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 14 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der betales en overskudsafgift for mælk 
og andre mejeriprodukter, der afsættes ud 
over den nationale kvote som fastsat i 
henhold til underafdeling II, såfremt der 
stadig er overskud efter en EU-dækkende 
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udligning. 
Afgiften for 100 kilogram mælk sættes til 
27,83 EUR for produktionsårene 
2008/2009 og 2009/2010, 
til 23,19 EUR for produktionsåret 
2010/2011,
til 18,55 EUR for produktionsåret 
2011/2012,
til 13,91 EUR for produktionsåret 
2012/2013,
til 9,27 EUR for produktionsåret 
2013/2014,
og til 4,64 EUR for produktionsåret 
2014/2015,

Or. en

Ændringsforslag 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 14 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) I artikel 78 i forordning (EF) nr. 
1234/2007 affattes stk. 1 således:
1. Der skal betales en overskudsafgift for 
mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den nationale kvote, der 
er fastsat i henhold til underafdeling II.
Afgiften for 100 kilogram mælk skal for 
produktionsårene indtil 2015 fastsættes 
som følger:
(a) 2009/2010: 20,00 EUR
(b) 2010/2011: 18,00 EUR
(c) 2011/2012: 16,00 EUR
(d) 2012/2013: 14,00 EUR
(e) 2013/2014: 12,00 EUR
(f) 2014/2015: 10,00 EUR.
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Kommissionen kan dog med bistand af det 
udvalg, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, 
beslutte at sænke tillægsafgiften for et 
givet produktionsår under de i denne 
artikel omtalte niveauer afhængig af 
omstændighederne på markedet. 

Or. en

Begrundelse

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Ændringsforslag 132
Carmen Fraga Estévez 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 14 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 78 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne afgift reguleres nedad i henhold 
til den i artikel 195 fastsætte procedure i 
de lande, hvor produktionskvoten 
regelmæssigt har vist sig utilstrækkelig i 
forhold til det indenlandske forbrug.

Or. es

Ændringsforslag 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 14 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 78 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14 b. Artikel 78, stk. 2, affattes således:
"2. Med forbehold af den proportionelle 
omfordeling af de overskud, som 
fremkommer af de på EU-niveau 
uudnyttede referencemængder, står 
medlemsstaterne over for Fællesskabet til 
regnskab for de afgifter, der betales for 
overskuddet som følge af overskridelsen 
af den nationale kvota, opgjort på 
nationalt niveau særskilt for leverancer 
og for direkte salg, og de indbetaler 99 % 
af det skyldige beløb til EGFL i tiden 
mellem 16. oktober og 30. november efter 
den pågældende 12-måneders periode."

Or. it

Begrundelse

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzaizoni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Ændringsforslag 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 14 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 78 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) I artikel 78 i forordning (EF) nr. 
1234/2007 tilføjes følgende stk. 3a:
„3a. De samlede beløb for betalingen af 
tillægsafgiften til EU samt besparelserne 
på landbrugsbudgettet overføres til 
mælkefonden med henblik på 
iværksættelsen af ledsageforanstaltninger 
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for mælkesektoren.
Foranstaltninger, der finansieres af 
artikel 68 [Generelle regler] i forordning 
(EF) nr. [...]/2008 [den nye forordning om 
direkte betalinger], skal ikke finansieres 
af denne ordning.”

Or. de

Begrundelse

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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