
PR\727830DA.doc PE407.828v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2008/0104(CNS)

27.6.2008

*
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning om ændringer af den fælles landbrugspolitik 
ved ændring af forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 
3/2008 og (EF) nr. […]/2008
(KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos



PE407.828v01-00 2/36 PR\727830DA.doc

DA

PR_CNS_art51am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved 
ændring af forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. 
[…]/2008
(KOM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0306),

– der henviser til EF-traktatens artikel 36 og 37, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0241/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
(A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

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 

(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 
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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 
interventionsniveauet plus månedlige 
forhøjelser som led i ordningen. Af 
forenklingshensyn bør datoerne for 
intervention for korn derfor harmoniseres 
på EF-plan.

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 måneder.

Or. fr

Begrundelse

Hvis interventionen gennemføres nogle måneder før udgangen af produktionsåret, undgås 
spekulationer, og samtidig bevares den funktion som sikkerhedsnet.
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Ændringsforslag 2

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 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 der på baggrund af 
markedssituationen og -udsigterne, for at 
bevare et sikkerhedsnet, for at opretholde
interventionsprincippet – ske et omslag på 
markedet af sundhedsmæssige eller andre 
årsager, der aldrig havde til hensigt at 
udelukke – men at nedbringe 
interventionen til 0 tons.

Or. fr

Ændringsforslag 3

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.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Agenda 2000 sørgede for en 
forhøjelse på 2,4 % af EU's samlede 
mælkereferencemængde. Dette fandt sted 
i form af på den ene side specifikke 
nationale forhøjelser for Italien, Spanien, 
Grækenland, Irland og Nordirland over 
en toårsperiode i 2000/01 og 2001/02 og 
på den anden side en lineær forhøjelse af 
mælkekvoterne med 1,5 % over tre år i 
perioden 2006/07-2008/09 for alle 
medlemsstater, som ikke fik specifikke 
kvoteforhøjelser. I sit kompromis fra juni 
2003 enedes Rådet om, at den 
eksisterende mælkekvoteordning skulle 
forlænges yderligere indtil 2014/15. 
Endvidere fik Grækenland imidlertid en 
kvoteforhøjelse på 120.000 tons, og 
Azorerne fik en forhøjelse på 50.000 tons 
fra 2005/06 og videre frem (nedsat fra en 
forhøjelse på 73.000 tons i 2003/04 og 
61.500 tons i 2004/05). I forbindelse med 
mælkekvoterne for 2008/09 er en 
kvoteforhøjelse på yderligere 2 % vedtaget 
for EU-27.

Or. en

Begrundelse
De foreslåede kvoteforhøjelser er en del af den historiske udvikling, der skal være en del af 
betragtningerne i sundhedstjekket. 
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Ændringsforslag 5

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 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 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 
landbrugerne mulighed for at reagere på 
prissignalerne og forhindrer 
effektivitetsgevinster i sektoren ved at 
bremse omstruktureringen. Den 
nuværende mælkekvoteordning udløber i 
2015. Ved 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 afviklingen, 
fordi der ikke skal foretages en alt for stor 
tilpasning, når kvoterne er udløbet.

Or. en

Begrundelse
I EU ses en stigende tendens til underudnyttelse af mælkekvoter. Tallene for kvoteåret 
2006/2007 viser en underudnyttelse på 1,9 mio. tons mælk på EU-plan, hvor 18 ud af 27 
medlemsstater har en produktion på under deres nationale kvoter. Foreløbige tal for 
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2007/2008 viser en lignende tendens. Den rådgivende ordfører foreslår, ud over den allerede 
vedtagne forhøjelse på 2 %, at støtte den 1 % kvoteforhøjelse for produktionsårene 2009/10 
og 2010/11. Ordføreren ønsker at revurdere markedssituationen for de følgende kvoteår, da 
mælkemarkedet er under konstant udvikling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Der er en underudnyttelse af 
mælkekvoter på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

I EU ses en stigende tendens til underudnyttelse af mælkekvoter. Tallene for kvoteåret 
2006/2007 viser en underudnyttelse på 1,9 mio. tons mælk på EU-plan, hvor 18 ud af 27 
medlemsstater har en produktion på under deres nationale kvoter. Europa-Kommissionen 
forventer for kvoteåret 2007/2008 (de nøjagtige tal vil være tilgængelige i september 2008) en 
underudnyttelse på 3 mio. tons.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) For at øge EF-landbrugets 
konkurrenceevne og fremme et mere 
markedsorienteret og bæredygtigt landbrug 
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 
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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. Selv om afkoblingen af støtten til 
landbrugerne resulterer i, at der udbetales 
de samme beløb, vil den øge 
indkomststøttens effektivitet betydeligt.

landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningen) er fastsat for 
hør, hamp og kartoffelstivelse ophæves og 
indlemmes i ordningen for afkoblet 
indkomststøtte til de enkelte bedrifter. Selv 
om afkoblingen af støtten til landbrugerne 
resulterer i, at der udbetales de samme 
beløb, vil den øge indkomststøttens 
effektivitet betydeligt.

Or. fr

Ændringsforslag 8

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) Kommissionens beretning til Europa-
Parlamentet og Rådet om hør- og 
hampesektoren (KOM(2008)0307) 
bekræfter relevansen og effektiviteten af 
forarbejdningsstøtte til hør og hamp. 
Kommissionen bekræfter de yderst 
positive virkninger af dyrkningen af hør 
og hamp på beskyttelsen af miljøet og 
biodiversiteten særlig ved at fremme 
vekseldrift, på tilvejebringelsen og 
fastholdelsen af job i problemområder og 
på udviklingen af nye 
afsætningsmuligheder især for 
biomaterialer. Endelig fremhæver 
Kommissionen konsekvenserne i 
forbindelse med fjernelsen af støtten. 
Støtten bør således bevares, som den er, i 
det mindste indtil produktionsåret 
2012/2013.

Or. fr
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Ændringsforslag 9

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.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 10

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. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I betragtning af den stigende 
betydning af en effektiv risikostyring bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
dække en del af 
afgrødeforsikringspræmien, der betales af 
landmændene eller 
producentorganisationerne, eller for at 
yde finansiel kompensation for visse 
økonomiske tab i forbindelse med dyre- og 
plantesygdom.

Or. fr
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Producentorganisationer kan spille en 
nyttig rolle, når det drejer sig om at samle 
udbuddet i sektorer, hvor der er uligevægt i 
koncentrationen af producenter og købere. 
Medlemsstaterne bør derfor kunne 
anerkende producentorganisationer inden 
for alle sektorer.

(19) Hvis afgrødeforsikringen eller de 
gensidige fonde kan bidrage til en 
afhjælpende risikostyring, denne kan vise 
sig at være dyr på det økonomiske og det 
sociale plan, bør man sideløbende fremme 
udviklingen af instrumenter, der muliggør 
en forebyggende risikostyring.
Producentorganisationer såvel som 
brancheorganisationer kan spille en vigtig
rolle, i denne forebyggende styring, især
når det drejer sig om at samle udbuddet i 
sektorer, hvor der er uligevægt i 
koncentrationen af producenter og købere,
eller når det drejer sig om at forbedre 
kendskabet til markederne.
Medlemsstaterne bør derfor kunne 
anerkende producentorganisationer og 
erhvervsorganisationer inden for alle 
sektorer.

Or. fr

Begrundelse

Med hensyn til krisestyring bør en fremskyndelse være det vigtigste mål, idet en strategi kun 
efterfølgende kan vise sig at være ekstremt dyr både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt.    

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 20 bis (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Man bør anvende den aktuelle 
konjunktursituation til at sende et positivt 
signal, især til udviklingslandene, som 
længe har krævet afskaffelsen af 
eksportstøtten, der benyttes af størstedelen 
af korneksportører i udviklingslandene.
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Or. fr

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 2 udgår. udgår

Or. fr

Begrundelse

Selv om der ikke har været gjort brug af intervention for svinekød i mange år, så er det 
urimeligt at ville afskaffe den. Dels på grund af den mulige udvikling af nye epizootier, der 
kan medføre alvorlige markedsproblemer, og dels på grund af den nye situation på 
kornmarkedet.   

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for korn fra 1. november til 31. maj, a) for korn fra 1. marts til 31. maj,

Or. fr

Begrundelse

I stedet for at etablere en udbudsordning, som kan indebære et prisfald, skal man hellere 
ændre interventionsperioden og begrænse den til et par måneder inden produktionsårets 
afslutning, hvilket vil give ordningen mulighed for virkelig at fungere som sikkerhedsnet og 
samtidig undgås spekulationer.  
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II – artikel 11 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for oksekød i hele produktionsåret c) for oksekød og svinekød i hele 
produktionsåret

Or. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 3
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling II – underafdeling II – artikel 12 – stk. 1 – litra b bis (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indleder Kommissionen uden bistand 
fra den komité, der er nævnt i artikel 195, 
stk. 1, invention for svinekød, hvis den 
gennemsnitlige markedspris for kød fra 
slagtede svin, som er fastsat på baggrund 
af de noterede priser på Fællesskabets 
repræsentative markeder i de enkelte 
medlemslande, og som er vægtet med 
koefficienter, der afspejler betydningen af 
det enkelte medlemslands svinebestand, i 
en repræsentativ periode, er på under 103 
% af basisprisen, og det kan forventes, at 
den holder sig på dette niveau;

Or. fr
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) 0 ton svinekød pr. periode nævnt i 
artikel 11, litra a).

Or. fr

Begrundelse

Hvis intervention for svinekød genindføres, bør den nulstilles, hvilket ville gøre den til et 
sikkerhedsnet uden budgetmæssige konsekvenser, og forholdene i sektoren bliver normale.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Del II, afsnit I, kapitel I, afdeling II, 
underafdeling III, affattes således:

udgår

"UNDERAFDELING III
INTERVENTIONSPRISER

Artikel 18
Interventionspriser

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 antages til 
intervention, kan fastsættes for hver 
medlemsstat eller for hvert område i en 



PE407.828v01-00 18/36 PR\727830DA.doc

DA

medlemsstat på grundlag af de 
gennemsnitlige markedspriser, der er 
noteret.
2. Den interventionspris, der fastsættes i 
henhold til stk. 1, må ikke være højere 
end
a) de respektive referencepriser for korn
b) den gennemsnitlige markedspris for 
oksekød, der er noteret i en medlemsstat 
eller et område i en medlemsstat, forhøjet 
med et beløb, som Kommissionen skal 
fastsætte på grundlag af objektive 
kriterier
c) 90 % af referenceprisen for smør

d) referenceprisen for 
skummetmælkspulver

3. Interventionsprisen for sukker er 80 % 
af den referencepris, der er fastsat for det 
produktionsår, der følger efter det 
produktionsår, hvor tilbuddet gives. Hvis 
kvaliteten af det sukker, betalingsorganet 
får tilbudt, afviger fra den 
standardkvalitet, som er defineret i bilag 
IV, punkt B, og som referenceprisen er 
fastsat for, forhøjes eller nedsættes 
interventionsprisen tilsvarende."

Or. fr

Begrundelse

En generel udbudsordning risikerer at få en uheldig virkning på priserne og risikerer at have 
betydelige negative virkninger.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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- i) litra c) erstattes af følgende tekst:

"c) fersk eller kølet oksekød af kvæg, som 
er højst 12 måneder gammelt i 
overensstemmelse med definitionen og 
klassificeringen i bilag XIa og af voksent 
kvæg, i form af hele og halve kroppe, 
"quartiers compensés", forfjerdinger eller 
bagfjerdinger, der er klassificeret efter 
EF-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe af voksent kvæg, jf. artikel 
42, stk. 1;"

Or. fr

Begrundelse

Kalvekød må ikke oplagres privat, selv om det udsættes for de samme risici som de andre 
typer kød. I det omfang dette kød bliver identificeret, og dets sporbarhed sikret, er dets 
udelukkelse ikke længere berettiget.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 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, 
holdbarhed, det produktstadium, som 
interventionsprisen gælder for, og den 
private oplagrings varighed"

"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, og, for svinekød, listen over sådanne 
produkter, især med hensyn til kvalitet, 
kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, 
kategorier, mængder, emballering, 
herunder mærkning, maksimumsalder, 
holdbarhed, det produktstadium, som 
interventionsprisen gælder for, og den 
private oplagrings varighed"
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Or. fr

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Artikel 44 udgår. udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse har bevist sin effektivitet i voldsomme krisesituationer, såsom mund- og 
klovesygeepidemien i 2001. Kommissionen agter dog at slette den og begrunder dette med 
indførelsen af en gensidig forsikringsfond i tilfælde af dyre- og plantesygdomme. Men det 
drejer sig om supplerende foranstaltninger og ikke identiske. I en periode, hvor nye og 
voldsomme dyresygdomme, som bluetongue, dukker op, bør man af forsigtighedshensyn 
bibeholde artikel 44.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 12 – litra a
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 1 affattes således: udgår
"1. EF medfinansierer 50 % af 
medlemsstaternes udgifter til de 
ekstraordinære støtteforanstaltninger, der 
er omhandlet i artikel 45."

Or. fr
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 14 a (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 indtægter fra betaling af 
tillægsafgift til EU og de besvarelser, der 
er opnået som følge af sletning af 
eksisterende markedsforanstaltninger på 
markedet for mælkeproduktion skal 
tilfalde en fond, der skal hjælpe med 
omstruktureringsprocessen i EU's 
mejerisektor.
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. en

Begrundelse

Mejerisektoren er følsom. Penge, der rejses og spares op af og i mejerisektoren, bør bruges til 
at lette og omstrukturere denne sektor.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 17
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Del II – afsnit I – kapitel IV – afdeling I – underafdeling I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) Del II, afsnit I, kapitel IV, afdeling I, 
underafdeling I, udgår.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Af årsager, der allerede er anført inden for rammen af ændringerne af bestemmelse nr. 
1782/2003, bør støtteforanstaltningerne ikke ophæves.  

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 18 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 91 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) Artikel 91, stk. 1, andet afsnit, 
affattes således:
”I produktionsårene 2009/2010 til 
2012/2013 ydes der også støtte på de 
samme vilkår til forarbejdning af strå af 
korte hørfibre og hamp til 
fiberproduktion."

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 19
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Den forarbejdningsstøtte, der er 
omhandlet i artikel 91, fastsættes for lange 
hørfibre:

"1. Den forarbejdningsstøtte, der er 
omhandlet i artikel 91, fastsættes for lange 
hørfibre:

a) til 200 EUR for produktionsåret
2009/10 og 2010/11 og

a) for lange hørfibre: 160 EUR pr. ton for 
produktionsårene 2009/10 til 2012/13;

b) til 100 EUR for produktionsåret
2011/12 og 2012/13."

b) for korte hørfibre og hampefibre, der 
indeholder højst 7,5 % urenheder og 
skæver: 90 EUR pr. ton for 
produktionsårene 2009/2010 til 2012/13."
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Medlemsstaten kan dog under hensyn til 
de traditionelle afsætningsmuligheder 
beslutte også at yde støtte til:
a) korte hørfibre, der indeholder mellem 
7,5 % og 15 % urenheder og skæver;
b) hampefibre, der indeholder mellem 7,5 
% og 25 % urenheder og skæver.
I de tilfælde, der er nævnt i andet afsnit, 
yder medlemsstaten støtte for en mængde, 
der med 7,5 % urenheder og skæver højst 
svarer til den producerede mængde. "

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 20 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 94 – stk. 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) Artikel 94, stk. 1a, affattes således:
"1a. For lange hørfibre og hampefibre, 
som der kan ydes støtte til, fastsættes der 
en maksimal garantimængde på 147.265 
tons for hvert af produktionsårene 
2009/10 til 2012/13. Den mængde fordeles 
mellem visse medlemsstater som nationale 
garantimængder, jf. punkt A.II. i bilag 
XI."

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 20 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 94 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20 b) Artikel 94a affattes således:
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”I produktionsårene 2009/2010 til 
2012/2013 ydes der for hørarealer i 
område I og II, jf. punkt A.III i bilag XI, 
en supplerende støtte til den godkendte 
første forarbejdningsvirksomhed, hvis 
stråproduktion er omfattet af:
a) en købs-/salgskontrakt eller et tilsagn 
som omhandlet i artikel 91, stk. 1; og
b) støtte til forarbejdning til lange 
hørfibre.
Den supplerende støtte er på 120 euro pr. 
ha i område I og på 50 euro pr. ha i 
område II."

Or. fr

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 24
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 101

Kommissionens forslag Ændringsforslag

24) Artikel 101 udgår. 24) Artikel 101 affattes således.
"Artikel 101

Støtte til mejeriprodukter til 
organisationer, der ikke arbejder med 

gevinst for øje

Opstår der, eller er der fare for, at der 
opstår overskud af mejeriprodukter, kan 
Kommissionen beslutte, at der skal ydes 
støtte på betingelser, som den fastsætter, 
så fløde, smør og koncentreret smør kan 
købes til nedsatte priser af organisationer, 
der ikke arbejder med gevinst for øje."

Or. fr

Begrundelse

Hvis man er enig i afskaffelsen af støtte til kommercielle brug, bør man, af sociale årsager, 
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bibeholde den til nonprofit-foreninger.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 26 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 104 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) Artikel 104, stk. 2, affattes således:

"2. Fonden finansieres for kalenderårene 
2010, 2011 og 2012, jf. artikel [..] 
[tobaksstøtte]i forordning (EF) nr. 
[…]/2008 [den nye forordning om direkte 
betalinger]."

Or. fr

Begrundelse

Følge af ændringen til forordningen om direkte betalinger i forlængelse af det, Europa-
Parlamentet vedtog i maj.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 27 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Kapitel IV a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

27 a) I del II, afsnit I, indsættes Kapital 
VI a:

«KAPITEL IV a

Risikostyring

Sektion I

Afgrødeforsikring



PE407.828v01-00 26/36 PR\727830DA.doc

DA

Artikel 112a

Afgrødeforsikring

1. Medlemsstaterne kan yde finansielle 
bidrag til præmier til forsikring af 
afgrøder mod tab som følge af ugunstige 
vejrforhold.
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 medregnes.
2. Dette finansielle bidrag fastsættes til 60 
% af præmiesummen, der betales 
individuelt eller eventuelt af de 
pågældende medlemmer, når 
forsikringskontrakten er tegnet af en 
producentorganisation. Medlemsstaterne 
kan beslutte at forhøje det finansielle 
bidrag til 70 % under hensyntagen til 
vejrforholdene eller forholdene i den 
pågældende sektor.
Medlemsstaterne kan sætte grænser for, 
hvor stor en præmie, der kan ydes 
finansielt bidrag til.

3. Afgrødeforsikringen dækker kun, hvis 
de ugunstige vejrforhold er blevet officielt 
anerkendt af myndighederne i den 
pågældende medlemsstat.
4. 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.
5. De finansielle bidrag udbetales direkte 
til den berørte landbruger.
6. Medlemsstaternes udgifter til de 
finansielle bidrag medfinansieres af EF 
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ved hjælp af de midler, der er nævnt i 
artikel [… ][Støtte under den generelle 
fællesmarkedsordning] i forordning (EF) 
nr. […]/2008 [den nye forordning om 
direkte betalinger], til en sats på 40 % af 
de støtteberettigede beløb, der er fastlagt i 
overensstemmelse med stk. 2 i denne 
artikel.
For de nye medlemsstater er satsen, der er 
omhandlet i første afsnit, dog på 70 %.
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.
7. 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.

Sektion II

Gensidige fonde i forbindelse med dyre-
og plantesygdomme

Artikel 12b

Gensidige fonde i forbindelse med dyre-
og plantesygdomme

1. Medlemsstaterne kan ved hjælp af 
finansielle bidrag til gensidige fonde 
sørge for, at der ydes finansiel 
kompensation til landbrugere for 
økonomiske tab ved udbrud af dyre- eller
plantesygdomme. Disse fonde kan være 
forvaltet af producentorganisationer 
og/eller brancheorganisationer i henhold 
til de betingelser, der er fastsat i artikel 
122 og 123.
2. I denne artikel forstås ved:

a) "gensidig fond" en ordning, som 
medlemsstaten har godkendt i henhold til
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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 forårsaget af udbrud af en dyre- eller
plantesygdom;
b) "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.
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 
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195, stk. 1.
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 
60 % af de omkostninger, der er nævnt i 
stk.4. Medlemsstaterne kan beslutte at 
forhøje deres finansielle bidrag til 70 % 
under hensyntagen til forholdene i den 
pågældende sektor. 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 [][Støtte under den generelle 
fællesmarkedsordning] i forordning (EF) 
nr. […]/2008 [den nye forordning om 
direkte betalinger], til en sats på 40 % af 
de støtteberettigede beløb, der er fastlagt i 
henhold til stk. 4 i denne artikel
For de nye medlemsstater er satsen, der er 
omhandlet i første afsnit, dog på 70 %.
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.
7. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
oprettelse og forvaltning af de gensidige 
fonde, navnlig for udbetaling af 
kompensation til landbrugere i tilfælde af 
krise og for administration og kontrol af 
reglerne.
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8. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en årlig rapport om 
gennemførelsen af denne artikel. 
Kommissionen fastsætter efter proceduren 
i artikel 195, stk. 1, bestemmelser om 
rapportens form og indhold og om 
tidspunkter og frister for den.

Or. fr

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 28 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 122 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a) Artikel 122, litra c), affattes således:
c) der forfølger et bestemt mål, der 
navnlig kan og for frugt- og 
grøntsagssektoren skal have et eller flere 
af følgende formål:
i) at sikre, at produktionen planlægges og 
tilpasses efter efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde;
ii) at forbedre organisationen i 
forbindelse med udbud på 
landbrugsområdet;
iii) at koncentrere udbuddet og 
afsætningen af medlemmernes 
produktion;
iv) at optimere 
produktionsomkostningerne og stabilisere 
producentpriserne.

Or. fr
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Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 29 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 123 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29a) Artikel 123, stk. 1, litra c), affattes 
således:
c) der forfølger et bestemt mål, der 
navnlig kan bestå i:
i) at sikre en forebyggende risikostyring 
ved en forbedring af kendskabet til 
markederne, navnlig via en statistisk 
analyse af udbud og efterspørgsel og 
oprettelsen af databaser til professionel 
brug;
ii) at koncentrere og koordinere udbuddet 
og afsætningen af medlemmernes 
produkter; navnlig ved at fastlægge og 
fremme indgåelse af aftaler;
iii) i fællesskab at tilpasse produktionen 
og forarbejdningen til markedets behov og 
forbedre den;
iv) at fremme rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen;
v) at sikre samråd og 
informationsstrømmen mellem alle 
aktørerne i sektoren, navnlig ved at 
overføre viden om hvilke tekniske valg 
(individuelle eller kollektive), der kan 
begrænse risici;
vii) at gennemføre undersøgelser af 
bæredygtige produktionsmetoder og af 
udviklingen på markedet;
viii) at fremme kvalitativ innovation og 
produktsikkerhed;
ix) at fremme miljøbevarelse, navnlig ved 
indsamling af plastik brugt i landbruget
(plastfolie til ensilering eller til anden 
gæring) eller affald efter veterinært 
arbejde, bortskaffelse af gødning eller 
gennemførelse af
tilpasningsstrategier for 
klimaændringerne;
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x) at sikre information om og fremme af
produktet;
xi) at fremme et bedre kendskab til de 
stillinger, der er inden for sektoren.

Or. fr

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 29 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 123 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29b) I artikel 123, stk. 3a tilføjes:
”3a. Medlemsstaterne kan også 
anerkende brancheorganisationer, der er 
oprettet på initiativ af alle eller nogle af 
de organisationer eller 
sammenslutninger, som de er sammensat 
af, inden for de sektorer, som er nævnt i 
artikel 1, undtagen de sektorer, der er 
nævnt i nærværende artikel, stk. 1, litra 
a), jf. betingelserne i litra b) og c) i 
nævnte stykke.”

Or. fr

Begrundelse
Struktureringen af udbuddet i landbrugssektoren har altid været baseret på 
markedsreguleringsinstrumenter. Til gengæld har tilrettelæggelsen af produktionen og 
udviklingen af forbindelser inden for sektorerne udviklet sig meget forskelligt alt efter 
medlemsstat og/eller produkt. Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne kan anerkende 
producentorganisationer i alle sektorer. Dette bør udvides til også at omfatte 
brancheorganisationer.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 30 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 162 – stk. 1 – litra a – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30a) Artikel 162, stk. 1, litra a), litra i) 
udgår. *
* Artiklerne i og bilagene til forordning 
(EF) nr. 1234/2007 skal tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Or. fr

Begrundelse

EU's eksportrestitutioner er altid blevet kraftigt kritiseret af udviklingslandene. Som følge af 
den nuværende konjunktursituation bør man afskaffe restriktionerne for korn og ris, da 
Kommissionen allerede har planer om, under Doha-forhandlingerne, at foreslå afskaffelsen 
af eksportrestitutionerne.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 30 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 162 – stk. 1 – litra a – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30 b) Artikel 162, stk. 1, litra c), litra ii)
udgår. *
* Artiklerne i og bilagene til forordning 
nr. 1234/2007 skal tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Or. fr

Begrundelse
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EU's eksportrestitutioner er altid blevet kraftigt kritiseret af udviklingslandene. Som følge af 
den nuværende konjunktursituation bør man afskaffe restriktionerne for korn og ris, da 
Kommissionen allerede har planer om, under Doha-forhandlingerne, at foreslå afskaffelsen 
af eksportrestitutionerne.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 – stk. 32
Forordning (EF) nr. 1234/2007
Artikel 184

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(5) inden den 30. juni 2011 forelægger
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om betingelserne for en gnidningsløs 
afvikling af mælkekvoteordningen, 
herunder især om eventuelle yderligere 
forhøjelser af kvoterne eller eventuelle 
nedsættelser af tillægsafgiften."

"(5) inden den 31. december 2010
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om situationen på 
mælkemarkedet. Rapporten ledsages, om 
nødvendigt, af hensigtsmæssige forslag."

Or. en

Begrundelse
Det foreslås at anmode Kommissionen om at rapportere på et tidligere tidspunkt. Ordføreren 
er enig i den foreslåede forhøjelse af mælkekvoterne på 1 % for produktionsårene 2009/10 og 
2010/11 men ønsker at revurdere markedssituationen for de følgende kvoteår, da 
mælkemarkedet er under konstant udvikling.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag I

Kommissionens forslag
Medlemsstat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgien 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgarien 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Tjekkiet 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Danmark 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
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Tyskland 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estland 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irland 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Grækenland 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spanien 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Frankrig 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italien 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Cypern 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Letland 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Litauen 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
Luxembourg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Ungarn 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Nederlandene 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Østrig 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polen 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
Rumænien 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovenien 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovakiet 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finland 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Sverige 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Det Forenede 
Kongerige 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Ændringsforslag xx
Medlemsstat 2008/09 2009/10 2010/11

Belgien 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgarien 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Tjekkiet 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Danmark 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Tyskland 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estland 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Irland 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Grækenland 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Spanien 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Frankrig 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italien 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Cypern 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Letland 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Litauen 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luxembourg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Ungarn 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Nederlandene 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Østrig 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polen 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugal 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
Rumænien 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovenien 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovakiet 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finland 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Sverige 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
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Det Forenede 
Kongerige 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Begrundelse
Bilag 1 indeholder de nationale kvoter; mængde (tons) per medlemsstat. Bilag 1 er forbundet 
med artikel 4, stk. (14), af denne forordning og artikel 55, stk. 1, og 65 af forordning (EF) nr. 
1234/2007. Den rådgivende ordfører foreslår, udover den allerede besluttede 2 % forøgelse 
for 2008/09, at støtte 1 % forøgelsen af mælkekvoterne for markedsårene 2009/2010 og 
2010/11. Den rådgivende ordfører ønsker at revurdere markedssituationen for de følgende 
kvoteår, da mælkemarkedet er under konstant udvikling. 
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