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Ændringsforslag 48
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
3/200815 kan Unionen iværksætte 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og de metoder, de 
produceres efter, og landbrugsfødevarer på 
det indre marked og i tredjelande.

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
3/200815 kan Unionen iværksætte 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og de metoder, de 
produceres efter, og landbrugsfødevarer
med oprindelse i Fællesskabet på det indre 
marked og i tredjelande.

__________________ __________________
15 Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. 
december 2007 om oplysningskampagner 
og salgsfremstød for landbrugsprodukter 
på det indre marked og i tredjelande (EUT 
L 3 af 5.1.2008, s. 1).

15 Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. 
december 2007 om oplysningskampagner 
og salgsfremstød for landbrugsprodukter 
på det indre marked og i tredjelande (EUT 
L 3 af 5.1.2008, s. 1).

Or. it

Ændringsforslag 49
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
3/200815 kan Unionen iværksætte 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og de metoder, de 
produceres efter, og landbrugsfødevarer på 
det indre marked og i tredjelande..

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
3/200815 kan Unionen iværksætte 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og de metoder, de 
produceres efter, og forarbejdede
landbrugsfødevarer på det indre marked og 
i tredjelande.

__________________ __________________
15 Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. 
december 2007 om oplysningskampagner 

15 Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. 
december 2007 om oplysningskampagner 
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og salgsfremstød for landbrugsprodukter 
på det indre marked og i tredjelande (EUT 
L 3 af 5.1.2008, s. 1).

og salgsfremstød for landbrugsprodukter 
på det indre marked og i tredjelande (EUT 
L 3 af 5.1.2008, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 50
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
3/200815 kan Unionen iværksætte 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og de metoder, de 
produceres efter, og landbrugsfødevarer på 
det indre marked og i tredjelande..

(Vedrører ikke den danske tekst)

__________________
15 Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. 
december 2007 om oplysningskampagner 
og salgsfremstød for landbrugsprodukter 
på det indre marked og i tredjelande (EUT 
L 3 af 5.1.2008, s. 1).

Or. es

Ændringsforslag 51
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Målet med disse foranstaltninger er at 
styrke det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne på både det indre marked 
og i tredjelande ved at øge forbrugernes 
kendskab til egenskaberne ved Unionens 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer 

(2) Målet med disse foranstaltninger er at 
styrke det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne og bidrage til at gøre 
produkterne mere rentable og opnå større 
konkurrencemæssig ligestilling på både 
det indre marked og i tredjelande ved at 
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og åbne og udvikle nye markeder. 
Foranstaltningerne supplerer og styrker 
med held medlemsstaternes egne tiltag.

øge forbrugernes kendskab til 
egenskaberne ved Unionens 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer 
og åbne og udvikle nye markeder. 
Foranstaltningerne supplerer og styrker 
med held medlemsstaternes egne tiltag og 
sikrer lige adgang for alle medlemsstater 
ved at fremme positiv forskelsbehandling 
af fjernområderne som fastsat i artikel 
349 i TEUF.

Or. pt

Ændringsforslag 52
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Målet med disse foranstaltninger er at 
styrke det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne på både det indre marked 
og i tredjelande ved at øge forbrugernes 
kendskab til egenskaberne ved Unionens 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer 
og åbne og udvikle nye markeder. 
Foranstaltningerne supplerer og styrker 
med held medlemsstaternes egne tiltag.

(2) Målet med disse foranstaltninger er at 
styrke det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne på både det indre marked 
og i tredjelande ved at øge forbrugernes 
kendskab til egenskaberne ved Unionens 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer 
og åbne og udvikle nye markeder. 
Foranstaltningerne supplerer og styrker 
med held medlemsstaternes egne tiltag. De 
bør ikke hindre eller underminere 
nationale kvalitetsordninger i 
medlemslandene.

Or. en

Begrundelse

Europæiske salgsfremstød bør ikke ændre ved positive budskaber, der er kommunikeret via 
nationale kvalitetsordninger. Nationale og europæiske ordninger bør være gensidigt 
forenelige i tilfælde, hvor de kører samtidig.
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Ændringsforslag 53
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Målet med disse foranstaltninger er at 
styrke det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne på både det indre marked 
og i tredjelande ved at øge forbrugernes 
kendskab til egenskaberne ved Unionens 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer 
og åbne og udvikle nye markeder. 
Foranstaltningerne supplerer og styrker 
med held medlemsstaternes egne tiltag.

(2) Målet med disse foranstaltninger er at 
styrke det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne og markedsandele på 
både det indre marked og i tredjelande ved 
at øge forbrugernes kendskab til 
egenskaberne ved Unionens 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer 
og åbne og udvikle nye markeder. 
Foranstaltningerne supplerer og styrker 
med held medlemsstaternes egne tiltag.

Or. pl

Begrundelse

Globaliseringen af markederne tvinger ikke alene de europæiske producenter af 
landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer til at konkurrere om markederne uden for EU, 
men også om deres position på EU-markedet. Det er derfor nødvendigt at lade EU's indre 
marked være omfattet af salgsfremstød.

Ændringsforslag 54
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar Ayuso, Carlo Fidanza, Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Betragtning 2a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Foruden oplysninger om de 
væsentlige egenskaber for EU's 
landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer bør de 
støtteberettigede foranstaltninger ikke 
udelukke kommunikation om 
forbrugervenlige budskaber, såsom dem, 
der fokuserer på ernæring, smag, 
tradition og kultur, navnlig i tredjelande.
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Or. en

Begrundelse

Ernæringsværdi, smag, tradition og kultur er vigtige elementer af EU's landbrugsprodukter 
og landbrugsfødevarer, som er værd at fremhæve i globale salgsfremstød.

Ændringsforslag 55
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse politikker for oplysningskampagner 
og salgsfremstød drejer sig ikke blot om at 
genoprette forbrugernes tillid efter krisen, 
men har også til formål at opnå en bedre 
rentabilitet for produkterne, øget 
beskæftigelse og større 
konkurrencemæssig ligestilling på de 
eksterne markeder og give forbrugerne 
mere og bedre information.

Or. pt

Ændringsforslag 56
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De foranstaltninger, der er målrettet 
det indre marked skal under overholdelse 
af konkurrencereglerne begrænses til 
oplysningskampagner vedrørende de 
særlige kendetegn ved det europæiske 
landbrugs produktionsmetoder eller om 
temaer af interesse for Unionen såsom de 
europæiske kvalitetsordninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

udgår
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forordning (EU) nr. 1151/201216o.

__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. 
november 2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 
343 af 14.12.2012, s. 1).

Or. pt

Ændringsforslag 57
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De foranstaltninger, der er målrettet 
det indre marked skal under overholdelse 
af konkurrencereglerne begrænses til 
oplysningskampagner vedrørende de 
særlige kendetegn ved det europæiske 
landbrugs produktionsmetoder eller om 
temaer af interesse for Unionen såsom de 
europæiske kvalitetsordninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/201216o.

udgår

__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. 
november 2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 
343 af 14.12.2012, s. 1).

Or. it

Begrundelse

I tråd med den nuværende forordning bør der ikke skelnes mellem foranstaltninger på det 
indre marked og på det eksterne marked, eftersom der i nogle medlemsstater stadig er brug 
for salgsfremstød. Oplysningskampagner og salgsfremstød går ikke mere ud over den frie 
konkurrence mellem de europæiske virksomheder end de andre former for støtte, der er taget 
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højde for i EU-lovgivningen til fordel for landbrugsvirksomhederne. Salgsfremstød bør være 
tilladt på det indre marked.

Ændringsforslag 58
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De foranstaltninger, der er målrettet 
det indre marked skal under overholdelse 
af konkurrencereglerne begrænses til 
oplysningskampagner vedrørende de
særlige kendetegn ved det europæiske 
landbrugs produktionsmetoder eller om 
temaer af interesse for Unionen såsom de 
europæiske kvalitetsordninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/201216o.

udgår

__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. 
november 2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 
343 af 14.12.2012, s. 1).

Or. pt

Ændringsforslag 59
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De foranstaltninger, der er målrettet det 
indre marked skal under overholdelse af 
konkurrencereglerne begrænses til
oplysningskampagner vedrørende de 
særlige kendetegn ved det europæiske 

(4) De foranstaltninger, der er målrettet det 
indre marked skal under overholdelse af 
konkurrencereglerne omfatte
oplysningskampagner og salgsfremstød
vedrørende de særlige kendetegn ved det 
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landbrugs produktionsmetoder eller om 
temaer af interesse for Unionen såsom de 
europæiske kvalitetsordninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/201216.

europæiske landbrugs produktionsmetoder 
eller om temaer af interesse for Unionen 
såsom de europæiske kvalitetsordninger, 
der er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1151/201216.

__________________ __________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. 
november 2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 
343 af 14.12.2012, s. 1).

16 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. 
november 2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 
343 af 14.12.2012, s. 1).

Or. pl

Begrundelse

Globaliseringen af landbrugsmarkederne, inklusive EU-markedet, er en fremadskridende 
proces, som må forventes at blive intensiveret, især med den forventede transatlantiske 
handels- og investeringspartnerskabsaftale. Det er derfor nødvendigt at forsyne de 
europæiske producenter af landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer med foranstaltninger 
til fremme af deres produkter på EU's indre marked.

Ændringsforslag 60
George Lyon, Riikka Pakarinen, James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De foranstaltninger, der er målrettet det 
indre marked skal under overholdelse af 
konkurrencereglerne begrænses til 
oplysningskampagner vedrørende de 
særlige kendetegn ved det europæiske 
landbrugs produktionsmetoder eller om 
temaer af interesse for Unionen såsom de 
europæiske kvalitetsordninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/201216o.

(4) De foranstaltninger, der er målrettet det 
indre marked skal under overholdelse af 
konkurrencereglerne begrænses til 
oplysningskampagner vedrørende de 
særlige kendetegn ved det europæiske 
landbrugs produktionsmetoder eller om 
temaer af interesse for Unionen såsom de 
europæiske kvalitetsordninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/201216 og 
nationale kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

__________________ __________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets 16 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. 
november 2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 
343 af 14.12.2012, s. 1).

forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. 
november 2012 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 
343 af 14.12.2012, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 61
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Påpeger, at en af EU's styrker inden 
for fødevareproduktion er EU-
produkternes alsidighed og særlige 
karakter, som er forbundet med de 
forskellige geografiske områder og 
traditionelle produktionsmetoder, der 
skaber de unikke smagsoplevelser med 
variation og ægthed, som forbrugerne i 
stigende grad efterspørger, både i og uden 
for EU.

Or. pt

Ændringsforslag 62
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det er hensigtsmæssigt at yde en 
ekstra støtte til den biodiversitet i 
landbruget, som i dag risikerer at gå tabt, 
eftersom den mest effektive måde at 
beskytte denne slags varer på er at øge 
efterspørgslen efter dem.

Or. it
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Ændringsforslag 63
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen eksporterer først og fremmest 
færdige landbrugsprodukter, herunder 
landbrugsprodukter uden for bilag I til 
traktaten om Den Europæiske Unionens 
funktionsmåde ("traktaten"). Ordningen for 
oplysningskampagner og salgsfremstød bør 
derfor åbnes for visse landbrugsfødevarer i 
overensstemmelse med andre ordninger 
under den fælles landbrugspolitik som 
eksempelvis de europæiske 
kvalitetsordninger, der allerede indeholder 
bestemmelser for disse produkter.

(6) Unionen eksporterer først og fremmest 
færdige landbrugsprodukter, herunder 
landbrugsprodukter uden for bilag I til 
traktaten om Den Europæiske Unionens 
funktionsmåde ("traktaten"). Ordningen for 
oplysningskampagner og salgsfremstød bør 
derfor finde anvendelse på bilag I og
åbnes for nye forarbejdede fødevarer, der 
ikke falder ind under traktatens bilag I. 
Disse fødevarer bør være i
overensstemmelse med andre ordninger 
under den fælles landbrugspolitik som 
eksempelvis de europæiske 
kvalitetsordninger eller nationale 
kvalitetsordninger, der allerede indeholder 
bestemmelser for disse produkter.

Or. en

Begrundelse

Et af målene med forslaget er, at oplysningskampagner på det indre marked skal øge 
bevidstheden om de høje standarder samt sikkerheds-, sundheds- og dyrevelfærdsaspekter ved 
europæisk landbrugsfødevareproduktion. For at nå dette mål og for at tilføre en merværdi og 
understrege mangfoldigheden i europæiske landbrugsprodukter bør temaerne i artikel 2b og 
3 også omfatte foranstaltninger for nationale kvalitetsordninger, sådan som det er tilfældet 
under den eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen eksporterer først og fremmest 
færdige landbrugsprodukter, herunder 
landbrugsprodukter uden for bilag I til 
traktaten om Den Europæiske Unionens 
funktionsmåde ("traktaten"). Ordningen for 
oplysningskampagner og salgsfremstød bør 
derfor åbnes for visse landbrugsfødevarer i 
overensstemmelse med andre ordninger 
under den fælles landbrugspolitik som 
eksempelvis de europæiske 
kvalitetsordninger, der allerede indeholder 
bestemmelser for disse produkter.

(6) Unionen eksporterer først og fremmest 
færdige landbrugsprodukter, herunder 
landbrugsprodukter uden for bilag I til 
traktaten om Den Europæiske Unionens 
funktionsmåde ("traktaten"). Ordningen for 
oplysningskampagner og salgsfremstød bør 
derfor åbnes for visse landbrugsfødevarer i 
overensstemmelse med andre ordninger 
under den fælles landbrugspolitik som 
eksempelvis de europæiske 
kvalitetsordninger, der allerede indeholder 
bestemmelser for disse produkter, og 
ordninger under den fælles 
landbrugspolitik, der gør det muligt at 
frigøre og realisere potentialet i den 
europæiske landbrugs- og fødevaresektor.

Or. ro

Ændringsforslag 65
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Unionen eksporterer først og fremmest 
færdige landbrugsprodukter, herunder 
landbrugsprodukter uden for bilag I til 
traktaten om Den Europæiske Unionens 
funktionsmåde ("traktaten"). Ordningen for 
oplysningskampagner og salgsfremstød bør 
derfor åbnes for visse landbrugsfødevarer
i overensstemmelse med andre ordninger 
under den fælles landbrugspolitik som 
eksempelvis de europæiske 
kvalitetsordninger, der allerede indeholder 
bestemmelser for disse produkter.

(6) Unionen eksporterer først og fremmest 
færdige landbrugsprodukter, herunder 
landbrugsprodukter uden for bilag I til 
traktaten om Den Europæiske Unionens 
funktionsmåde ("traktaten"). Ordningen for 
oplysningskampagner og salgsfremstød bør 
derfor åbnes for visse landbrugsprodukter 
og fødevarer i overensstemmelse med 
andre ordninger under den fælles 
landbrugspolitik som eksempelvis de 
europæiske kvalitetsordninger, der allerede 
indeholder bestemmelser for disse 
produkter.
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Or. fr

Begrundelse

Dette dækker hele anvendelsesområdet for de produkter, der har angivelserne BOB, BGB og 
GTS, samt økologiske produkter, og som er nævnt i forordning (EU) nr. 1151/2012 og (EF) 
nr. 834/2007.

Ændringsforslag 66
Sari Essayah

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionens oplysningskampagner og 
salgsfremstød for vin er at af fyrtårnene i 
den fælles landbrugspolitiks 
støtteprogram for vinsektoren. Støtte til 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
for vin under nærværende forordning bør 
følgelig begrænses med undtagelse af de 
tilfælde, hvor vin er knyttet til et andet 
landbrugsprodukt eller en anden 
landbrugsfødevare.

udgår

Or. fi

Begrundelse

Set i lyset af, hvilken alvorlig indvirkning alkoholiske drikkevarer har på folkesundheden, bør 
EU ikke støtte markedsføring herfor.

Ændringsforslag 67
Brian Simpson

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionens oplysningskampagner og udgår
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salgsfremstød for vin er at af fyrtårnene i 
den fælles landbrugspolitiks 
støtteprogram for vinsektoren. Støtte til 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
for vin under nærværende forordning bør 
følgelig begrænses med undtagelse af de 
tilfælde, hvor vin er knyttet til et andet 
landbrugsprodukt eller en anden 
landbrugsfødevare.

Or. en

Begrundelse

EU bør ikke finansiere fremme af alkohol. Det ville ikke være i overensstemmelse med EU's 
aktiviteter inden for alkoholforebyggelse og ville være i strid med en række andre politiske 
foranstaltninger fra EU's side, f.eks. EU's folkesundhedspolitik, EU's alkoholstrategi og EU's 
forpligtelser over for WHO-aktiviteter (WHO's globale alkoholstrategi).

Ændringsforslag 68
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande. Det skal især ske via øget 
finansiel støtte.

Or. pt
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Ændringsforslag 69
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør derfor fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande. Det skal især ske via øget 
finansiel støtte.

Or. pt

Ændringsforslag 70
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande. Det skal især ske via øget 
finansiel støtte.
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Or. it

Ændringsforslag 71
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
bestemmelser for at fremme iværksættelsen 
af flest mulige oplysningskampagner og 
salgsfremstød for europæiske 
landbrugsprodukter i tredjelande. Det skal 
især ske via øget finansiel støtte.

Or. it

Ændringsforslag 72
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
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tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

tredjelande. Det skal især ske via øget 
finansiel støtte.

Or. en

Begrundelse

Balancen mellem operationerne bør bevares. For at opnå et fungerende og effektivt 
europæisk marked er det nødvendigt, at oplysningskampagner støtter udviklingen, da 
foranstaltninger, der finder sted i tredjelande, ikke bør have en prioriteret position i forhold 
til foranstaltninger, der finder sted på det indre marked.

Ændringsforslag 73
George Lyon, James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. For at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande vil minimum 75 % af
budgettet, der er øremærket til 
oplysningskampagner og salgsfremstød, 
derfor blive tildelt foranstaltninger, der 
finder sted i tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Set i lyset af det store antal EU-handelsaftaler er der et stort potentiale for EU's 
landbrugseksport til udviklingsmarkeder og tredjelandes økonomier. Formålet bør være at 
bringe øget indtægt ind i EU frem for at omfordele indkomst i Unionen. Ved at målrette 
salgsfremstød specifikt mod tredjelande kan vi opmuntre til eksport, økonomisk vækst og 
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beskæftigelse. Vi vil derfor øge den udefrakommende indtægt.

Ændringsforslag 74
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 85 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at det største vækstpotentiale findes på de eksterne markeder. Med et 
budget på hele 200 mio. EUR har vi råd til at bibeholde det nuværende acceptable niveau for 
interne oplysningskampagner og salgsfremstød samt øge vores eksterne udgifter til mindst 
85 %.

Ændringsforslag 75
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
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3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål gradvist og inden 
2020 at nå 75 % af de anslåede udgifter. 
Det skal især ske via øget finansiel støtte.
Det skal især ske via øget finansiel støtte.

Or. es

Ændringsforslag 76
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 75 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

(8) I perioden 2001-2011 var ikke engang 
30 % af budgettet til oplysningskampagner 
og salgsfremstød under forordning (EF) nr. 
3/2008 målrettet tredjelandene på trods af, 
at der er et betydeligt vækstpotentiale på 
disse markeder. Der bør fastsættes 
nærmere bestemmelser for at fremme 
iværksættelsen af flest mulige 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
europæiske landbrugsprodukter i 
tredjelande med det mål at nå 50 % af de 
anslåede udgifter. Det skal især ske via 
øget finansiel støtte.

Or. pl

Begrundelse

Det er lige vigtigt at fremme europæiske produkter på EU-markedet og på markeder i 
tredjelande. Statistikken viser, at kun en lille andel af europæerne kender de logoer, der 
pryder produkter med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk 
betegnelse. Man skal tage hensyn til, at de enheder, der bruger disse logoer, ofte er små 
virksomheder eller endda mikrovirksomheder med meget begrænsede midler til at føre 
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oplysningskampagner og salgsfremstød for deres produkter.

Ændringsforslag 77
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Kommissionen skal bestræbe sig på 
at finansiere salgsfremstød fra 
medlemsstaterne for så vidt angår den 
givne medlemsstats landbrugsproduktions 
andel af hele EU's landbrugsproduktion.

Or. en

Ændringsforslag 78
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at de iværksatte 
oplysningskampagner og salgsfremstød har 
en virkning, skal disse tilrettelægges i 
henhold til programmerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Disse programmer er indtil videre blevet 
fremlagt af erhvervsorganisationer eller 
brancheorganisationer. For at øge antallet 
og kvaliteten af de foreslåede 
foranstaltninger bør kredsen af 
støtteberettigede udvides til også at omfatte 
producentorganisationer. Derudover skal 
Kommissionen supplere programmerne 
ved at gennemføre foranstaltninger på eget 
initiativ, især med det formål at medvirke 
til åbning af nye markeder.

(9) For at sikre, at de iværksatte 
oplysningskampagner og salgsfremstød har 
en virkning, skal disse tilrettelægges i 
henhold til programmerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Disse programmer er indtil videre blevet 
fremlagt af erhvervsorganisationer eller 
brancheorganisationer. For at øge antallet 
og kvaliteten af de foreslåede 
foranstaltninger bør kredsen af 
støtteberettigede udvides til også at omfatte 
producentorganisationer, idet 
medlemsstaterne ligeledes skal høres. 
Derudover skal Kommissionen supplere 
programmerne ved at gennemføre 
foranstaltninger på eget initiativ, især med 
det formål at medvirke til åbning af nye 
markeder.
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Or. pt

Ændringsforslag 79
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at de iværksatte 
oplysningskampagner og salgsfremstød har 
en virkning, skal disse tilrettelægges i 
henhold til programmerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Disse programmer er indtil videre blevet 
fremlagt af erhvervsorganisationer eller 
brancheorganisationer. For at øge antallet 
og kvaliteten af de foreslåede 
foranstaltninger bør kredsen af 
støtteberettigede udvides til også at omfatte 
producentorganisationer. Derudover skal 
Kommissionen supplere programmerne 
ved at gennemføre foranstaltninger på eget 
initiativ, især med det formål at medvirke 
til åbning af nye markeder.

(9) For at sikre, at de iværksatte 
oplysningskampagner og salgsfremstød har 
en virkning, skal disse tilrettelægges i 
henhold til programmerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Disse programmer er indtil videre blevet 
fremlagt af erhvervsorganisationer eller 
brancheorganisationer. For at øge antallet 
og kvaliteten af de foreslåede 
foranstaltninger bør kredsen af 
støtteberettigede udvides til også at omfatte 
producentorganisationer, herunder 
andelsforetagender samt små og 
mellemstore virksomheder. Derudover 
skal Kommissionen supplere 
programmerne ved at gennemføre 
foranstaltninger på eget initiativ, især med 
det formål at medvirke til åbning af nye 
markeder.

Or. pt

Ændringsforslag 80
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre, at de iværksatte 
oplysningskampagner og salgsfremstød har 
en virkning, skal disse tilrettelægges i 
henhold til programmerne for 

(9) For at sikre, at de iværksatte 
oplysningskampagner og salgsfremstød har 
en virkning, skal disse tilrettelægges i 
henhold til programmerne for 
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oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Disse programmer er indtil videre blevet 
fremlagt af erhvervsorganisationer eller 
brancheorganisationer. For at øge antallet 
og kvaliteten af de foreslåede 
foranstaltninger bør kredsen af 
støtteberettigede udvides til også at omfatte 
producentorganisationer. Derudover skal 
Kommissionen supplere programmerne 
ved at gennemføre foranstaltninger på eget 
initiativ, især med det formål at medvirke 
til åbning af nye markeder.

oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Disse programmer er indtil videre blevet 
fremlagt af erhvervsorganisationer eller 
brancheorganisationer, som er 
repræsentative for den eller de berørte 
sektorer. For at øge antallet og kvaliteten 
af de foreslåede foranstaltninger bør 
kredsen af støtteberettigede udvides til 
også at omfatte producentorganisationer. 
Derudover skal Kommissionen supplere 
programmerne ved at gennemføre 
foranstaltninger på eget initiativ, især med 
det formål at medvirke til åbning af nye 
markeder.

Or. it

Ændringsforslag 81
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension. Med dette mål for øje og for at 
undgå spredning af midlerne og øge 
Europas synlighed gennem disse 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter bør der udarbejdes et 
arbejdsprogram, der fastsætter 
foranstaltningernes strategiske prioriteter 
med hensyn til målgruppe, produkter og de 
temaer eller markeder, som 
foranstaltningerne skal målrettes mod, samt 
kendetegn ved budskaberne i 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til de små og mellemstore 
virksomheders fremtrædende rolle i 
sektoren for landbrugsfødevarer, til de 
sektorer, der nyder fordel af de 

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension og være rettet mod såvel det 
interne som det eksterne marked, idet man 
internt i EU skal være opmærksom på 
betydningen af de lokale og regionale 
markeder og eksternt på betydningen af 
det voksende globale marked. Med dette 
mål for øje og for at undgå spredning af 
midlerne og øge Europas synlighed 
gennem disse oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter bør 
der udarbejdes et arbejdsprogram, der 
fastsætter foranstaltningernes strategiske 
prioriteter med hensyn til målgruppe, 
produkter og de temaer eller markeder, 
som foranstaltningerne skal målrettes mod, 
samt kendetegn ved budskaberne i 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
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ekstraordinære foranstaltninger, der er 
nævnt i artikel 154-156 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik.

tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til nationale strategiske interesser, 
til de små og mellemstore virksomheders 
fremtrædende rolle i sektoren for 
landbrugsfødevarer, til de sektorer, der 
nyder fordel af de ekstraordinære 
foranstaltninger, der er nævnt i artikel 154-
156 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XXX/20XX [af ... om 
en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik og 
til deres forventede følger for de lokale og 
nationale økonomier.

Or. pt

Ændringsforslag 82
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension. Med dette mål for øje og for at 
undgå spredning af midlerne og øge 
Europas synlighed gennem disse 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter bør der udarbejdes et 
arbejdsprogram, der fastsætter 
foranstaltningernes strategiske prioriteter 
med hensyn til målgruppe, produkter og de 
temaer eller markeder, som 
foranstaltningerne skal målrettes mod, samt 
kendetegn ved budskaberne i 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til de små og mellemstore 

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension. Med dette mål for øje og for at 
undgå spredning af midlerne og øge 
Europas synlighed gennem disse 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter bør der udarbejdes et 
arbejdsprogram, der fastsætter 
foranstaltningernes strategiske prioriteter 
med hensyn til målgruppe, produkter og de 
temaer eller markeder, som 
foranstaltningerne skal målrettes mod, samt 
kendetegn ved budskaberne i 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til de små og mellemstore 
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virksomheders fremtrædende rolle i 
sektoren for landbrugsfødevarer, til de 
sektorer, der nyder fordel af de 
ekstraordinære foranstaltninger, der er 
nævnt i artikel 154-156 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik.

virksomheders fremtrædende rolle i 
sektoren for landbrugsfødevarer, til de 
sektorer, der nyder fordel af de 
ekstraordinære foranstaltninger, der er 
nævnt i artikel 154-156 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik.
Programmet bør suppleres og sikres 
sammenhæng med medlemsstaternes og 
aktørernes øvrige foranstaltninger. 
Kommissionen bør prioritere de små og 
mellemstore virksomheder inden for 
landbrugsfødevaresektoren og 
andelsforetagenderne og lade dem nyde 
godt af en højere samfinansiering fra 
Kommissionens side. 

Or. pt

Ændringsforslag 83
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension. Med dette mål for øje og for at 
undgå spredning af midlerne og øge
Europas synlighed gennem disse 
oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter bør der udarbejdes et 
arbejdsprogram, der fastsætter 
foranstaltningernes strategiske prioriteter 
med hensyn til målgruppe, produkter og de 
temaer eller markeder, som 
foranstaltningerne skal målrettes mod, samt 
kendetegn ved budskaberne i 

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension. Med dette mål for øje og for at 
undgå spredning af midlerne og øge
synligheden af europæiske 
landbrugsprodukter gennem disse 
oplysningskampagner og salgsfremstød bør 
der udarbejdes et arbejdsprogram, der 
fastsætter foranstaltningernes strategiske 
prioriteter med hensyn til målgruppe, 
produkter og de temaer eller markeder, 
som foranstaltningerne skal målrettes mod, 
samt kendetegn ved budskaberne i 
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oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til de små og mellemstore 
virksomheders fremtrædende rolle i 
sektoren for landbrugsfødevarer, til de 
sektorer, der nyder fordel af de 
ekstraordinære foranstaltninger, der er 
nævnt i artikel 154-156 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik.

oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til mikrovirksomhedernes og de 
små og mellemstore virksomheders 
fremtrædende rolle i sektoren for 
landbrugsfødevarer, til de sektorer, der 
nyder fordel af de ekstraordinære 
foranstaltninger, der er nævnt i artikel 154-
156 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XXX/20XX [af ... om 
en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik.

Or. en

Begrundelse

Mikrovirksomheder udgør en væsentlig andel af landbrugs- og fødevaresektoren, og 
forslagsstillende enheder, som gør en indsats for at integrere mikrovirksomheder, der har 
færre ressourcer til oplysningskampagner og salgsfremstød, bør prioriteres.

Ændringsforslag 84
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension. Med dette mål for øje og for at 
undgå spredning af midlerne og øge 
Europas synlighed gennem disse 
oplysningskampagner og salgsfremstød for
landbrugsprodukter bør der udarbejdes et 
arbejdsprogram, der fastsætter 
foranstaltningernes strategiske prioriteter 
med hensyn til målgruppe, produkter og de 

(10) De oplysningskampagner og 
salgsfremstød, der samfinansieres af 
Unionen, skal have en særlig europæisk 
dimension. Med dette mål for øje og for at 
undgå spredning af midlerne og øge 
Europas synlighed gennem disse 
oplysningskampagner og salgsfremstød for
landbrugsfødevarer bør der udarbejdes et 
arbejdsprogram, der fastsætter 
foranstaltningernes strategiske prioriteter 
med hensyn til målgruppe, produkter og de 
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temaer eller markeder, som 
foranstaltningerne skal målrettes mod, samt 
kendetegn ved budskaberne i 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til de små og mellemstore 
virksomheders fremtrædende rolle i 
sektoren for landbrugsfødevarer, til de 
sektorer, der nyder fordel af de 
ekstraordinære foranstaltninger, der er 
nævnt i artikel 154-156 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik.

temaer eller markeder, som 
foranstaltningerne skal målrettes mod, samt 
kendetegn ved budskaberne i 
oplysningskampagner og salgsfremstød. 
Hvad angår foranstaltninger målrettet 
tredjelande tager Kommissionen især 
hensyn til de små og mellemstore 
virksomheders fremtrædende rolle i 
sektoren for landbrugsfødevarer, til de 
sektorer, der nyder fordel af de 
ekstraordinære foranstaltninger, der er 
nævnt i artikel 154-156 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)], og til 
frihandelsaftalerne inden for rammerne af 
Den Europæiske Unions handelspolitik.

Or. es

Ændringsforslag 85
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Det arbejdsprogram, Kommissionen 
har udarbejdet, bør være baseret på de 
mål, der indgår i forordningen, som 
består i at øge europæiske produkters 
markedsandel, styrke deres 
konkurrenceevne og åbne op for nye 
markeder, særlig i de sektorer, der er mest 
påvirket af handelsaftaler, såvel som at 
informere forbrugerne om de høje 
standarder, EU-lovgivningen stiller til 
EU-produkter, og at styrke anerkendelsen 
af og bevidstheden omkring europæiske 
kvalitetsordninger (BGB, BOB, GTS, 
økologisk).

Or. en
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Ændringsforslag 86
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Denne politik for 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
bør baseres på fire hovedmål, nemlig at 
skabe en europæisk merværdi inden for 
fødevaresektoren, at være mere attraktiv 
og virkningsfuld, at være enklere at 
forvalte og at sikre større synergi mellem 
de forskellige salgsfremmende 
instrumenter.

Or. pt

Ændringsforslag 87
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udover oplysningskampagner og 
salgsfremstød er det nødvendigt at 
Kommissionen udvikler og koordinerer 
tekniske støttetjenester på europæisk
niveau med henblik på at hjælpe aktørerne
med at deltage i samfinansierede 
programmer, gennemføre effektive 
kampagner eller udvikle deres 
eksportaktiviteter.

(12) Udover oplysningskampagner og 
salgsfremstød er det nødvendigt at 
Kommissionen udvikler og koordinerer 
tekniske støttetjenester på europæisk 
niveau med henblik på at informere 
aktørerne om, hvilken type program de 
kan få adgang til, samt hjælpe dem med at 
deltage i samfinansierede programmer, 
gennemføre effektive kampagner eller 
udvikle deres eksportaktiviteter.

Or. fr
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Ændringsforslag 88
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udover oplysningskampagner og 
salgsfremstød er det nødvendigt at 
Kommissionen udvikler og koordinerer 
tekniske støttetjenester på europæisk 
niveau med henblik på at hjælpe aktørerne 
med at deltage i samfinansierede 
programmer, gennemføre effektive 
kampagner eller udvikle deres 
eksportaktiviteter.

(12) Udover oplysningskampagner og 
salgsfremstød er det nødvendigt at 
Kommissionen udvikler og koordinerer 
tekniske støttetjenester på europæisk 
niveau, under hensyntagen til det enkelte 
lands særlige forhold, med henblik på at 
hjælpe aktørerne med at deltage i 
samfinansierede programmer, gennemføre 
effektive kampagner eller udvikle deres 
eksportaktiviteter. Det er endvidere 
nødvendigt og ønskeligt, at Kommissionen 
udarbejder en enkel og omfattende 
håndbog, der kan hjælpe potentielle 
støttemodtagere til at overholde regler og 
procedurer i forbindelse med denne 
politik.

Or. pt

Ændringsforslag 89
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Det er endvidere nødvendigt at øge 
budgettet til disse politikker og gøre 
programmerne mere fleksible, så de 
passer til de skiftende markedsvilkår i 
løbet af gennemførelsesfasen. Det 
detaljeringsniveau, der kræves når 
programmerne præsenteres, bør også 
mindskes.

Or. pt
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Ændringsforslag 90
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter, 
som er samfinansieret af Unionen, er ikke 
rettet mod varemærker eller produkternes 
særlige oprindelse. Ikke desto mindre kan 
varemærker eller oprindelsesbetegnelser 
have en løftestangseffekt for 
salgsfremstødene især i tredjelande. Det 
bør derfor være muligt, under opfyldelse af 
visse betingelser, der endnu skal fastsættes, 
og især under overholdelse af reglerne om 
beskyttelse af industriel ejendomsret, at 
give varemærker og oprindelsesbetegnelser 
større synlighed, idet der opretholdes en 
balance med hensyn til fremhævelse af de 
generelle budskaber om de europæiske 
landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarers væsentlige 
egenskaber.

(13) Oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsfødevarer, 
som er samfinansieret af Unionen, er ikke 
rettet mod varemærker eller produkternes 
særlige oprindelse. Ikke desto mindre kan 
varemærker eller oprindelsesbetegnelser 
have en løftestangseffekt for 
salgsfremstødene især i tredjelande. Det 
bør derfor være muligt, under opfyldelse af 
visse betingelser, der endnu skal fastsættes, 
og især under overholdelse af reglerne om 
beskyttelse af industriel ejendomsret, at 
give varemærker og oprindelsesbetegnelser 
større synlighed, idet der opretholdes en 
balance med hensyn til fremhævelse af de 
generelle budskaber om de europæiske 
landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarers væsentlige 
egenskaber.

Or. es

Ændringsforslag 91
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Unionen bestræber sig på at forenkle 
den fælles landbrugspolitiks lovrammer -
en tilgang, der ligeledes bør anvendes på 
forordningen om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter. Især 
bør principperne for administrativ 

(14) Unionen bestræber sig på at forenkle 
den fælles landbrugspolitiks lovrammer -
en tilgang, der ligeledes bør anvendes på 
forordningen om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter. Især 
bør principperne for administrativ 
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forvaltning af programmerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
revideres med henblik på forenkling, 
ligesom det skal gøres muligt for 
Kommissionen at fastsætte regler og 
procedurer for indgivelse og udvælgelse af 
programforslag.

forvaltning af programmerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
revideres med henblik på forenkling, 
ligesom det skal gøres muligt for 
Kommissionen at fastsætte regler og 
procedurer for indgivelse og udvælgelse af 
programforslag, efter at den har taget 
højde for medlemsstaternes særlige 
interesser.

Or. pt

Ændringsforslag 92
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 
enheder et ansvar. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen
og medlemsstaten bør som hovedregel
samfinansiere en del af omkostningerne 
ved programmerne og ikke dække alle 
omkostningerne med henblik på at 
pålægge de forslagsstillende enheder et 
ansvar. I tilfælde af kriser inden for 
landbruget bør EU's samfinansiering dog 
udgøre 100 %. I dette tilfælde bør der 
hurtigt kunne træffes 
kriseforanstaltninger uden for den 
normale procedure. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 93
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kriterierne for finansiering af
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 
enheder et ansvar. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 
enheder et ansvar. Medlemsstaterne kan 
dække en del af omkostningerne ved 
programmerne. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.

Or. pl

Begrundelse

Det er nødvendigt at anvende yderligere midler fra medlemsstaterne for at støtte den 
europæiske landbrugssektor fuldt ud.

Ændringsforslag 94
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 
enheder et ansvar. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 95
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 
enheder et ansvar. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 
enheder et ansvar. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen. Unionens 
samfinansiering må ikke under nogen 
omstændigheder nå op på 100 %.

Or. nl

Ændringsforslag 96
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 

(16) Kriterierne for finansiering af 
foranstaltningerne bør fastsættes. Unionen 
bør som hovedregel kun dække en del af 
omkostningerne ved programmerne med 
henblik på at pålægge de forslagsstillende 
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enheder et ansvar. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.

enheder et ansvar. Visse udgifter til 
administration og personale, der ikke er 
relateret til gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik, udgør en integreret del af 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og er derfor berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen.
Medlemsstaterne kan også finansiere en 
del af omkostningerne.

Or. pt

Ændringsforslag 97
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det er nødvendigt, at der åbnes 
mulighed for at fremme oprindelsen af 
produkter, der ikke er omfattet af 
kvalitetsbenævnelser, gennem 
fremhævelse af deres kendetegn og 
kvaliteter.

Or. pt

Ændringsforslag 98
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 
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specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for 
udbudsprocedurer for 
gennemførelsesorganerne og de 
betingelser, på hvilke de forslagsstillende 
enheder kan godkendes til selv at udføre 
visse dele af programmerne, og endelig de 
særlige betingelser for støtteberettigelse 
for enkeltlandsprogrammer vedrørende 
omkostninger til oplysningskampagner og 
salgsfremstød. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og de betingelser, på hvilke de 
forslagsstillende enheder kan godkendes til 
selv at udføre visse dele af programmerne. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 99
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 
specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for udbudsprocedurer 
for gennemførelsesorganerne og de 

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 
specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for udbudsprocedurer 
for gennemførelsesorganerne og de 
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betingelser, på hvilke de forslagsstillende 
enheder kan godkendes til selv at udføre 
visse dele af programmerne, og endelig de 
særlige betingelser for støtteberettigelse for 
enkeltlandsprogrammer vedrørende 
omkostninger til oplysningskampagner og 
salgsfremstød. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

betingelser, på hvilke de forslagsstillende 
enheder kan godkendes til selv at udføre 
visse dele af programmerne, de 
arbejdsprogrammer, der fastlægger de 
strategiske prioriteter, og endelig de 
særlige betingelser for støtteberettigelse for 
enkeltlandsprogrammer vedrørende 
omkostninger til oplysningskampagner og 
salgsfremstød. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 100
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 
specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for udbudsprocedurer 
for gennemførelsesorganerne og de 
betingelser, på hvilke de forslagsstillende
enheder kan godkendes til selv at udføre 
visse dele af programmerne, og endelig de 
særlige betingelser for støtteberettigelse for 
enkeltlandsprogrammer vedrørende 

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 
specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for udbudsprocedurer 
for gennemførelsesorganerne og de 
betingelser, på hvilke de forslagsstillende 
enheder kan godkendes til selv at udføre 
visse dele af programmerne, og endelig de 
særlige betingelser for støtteberettigelse for 
enkeltlandsprogrammer vedrørende 



AM\1019268DA.doc 37/152 PE529.733v01-00

DA

omkostninger til oplysningskampagner og 
salgsfremstød. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

omkostninger til oplysningskampagner og 
salgsfremstød. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på bl.a. ekspert- og 
medlemsstatsniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. pt

Ændringsforslag 101
James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 
specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for udbudsprocedurer 
for gennemførelsesorganerne og de 
betingelser, på hvilke de forslagsstillende 
enheder kan godkendes til selv at udføre 
visse dele af programmerne, og endelig de 
særlige betingelser for støtteberettigelse for 
enkeltlandsprogrammer vedrørende 
omkostninger til oplysningskampagner og 
salgsfremstød. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 

(18) For at sikre, at de i nærværende 
forordning fastsatte foranstaltninger er 
sammenhængende og effektive, og at 
Unionens midler forvaltes og anvendes 
effektivt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 hvad angår de 
specifikke betingelser for varemærkers 
synlighed og produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for udbudsprocedurer 
for gennemførelsesorganerne og de 
betingelser, på hvilke de forslagsstillende 
enheder kan godkendes til selv at udføre 
visse dele af programmerne, og endelig de 
særlige betingelser for støtteberettigelse for 
enkeltlandsprogrammer vedrørende 
omkostninger til oplysningskampagner og 
salgsfremstød. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau og 
medlemsstatsekspertniveau. 
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udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 102
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at lette overgangen fra den 
ordning, der blev indført ved forordning
(EF) nr. 3/2008, til den ordning, som 
fastsættes ved denne forordning, bør
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 uddelegeres til Kommissionen i 
forbindelse med fastlæggelse af
overgangsbestemmelser mellem 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
3/2008 og bestemmelserne i nærværende 
forordning.

(19) For at lette overgangen fra den 
ordning, der blev indført ved forordning
(EF) nr. 3/2008, til den ordning, som 
fastsættes ved denne forordning, bør
gennemførelsesbeføjelsen tildeles 
Kommissionen for at fastlægge
overgangsbestemmelser mellem 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
3/2008 og bestemmelserne i nærværende 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 103
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
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vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
vedrørende de arbejdsprogrammer, som 
fastlægger de strategiske prioriteter, 
udvælgelsen af enkeltlandsprogrammerne, 
gennemførelsesbestemmelserne, 
overvågning og kontrol af 
enkeltlandsprogrammerne, regler for 
indgåelse af kontrakter om gennemførelse 
af de udvalgte enkeltlandsprogrammer i 
henhold til nærværende forordning såvel 
som den fælles ramme for vurdering af 
programmernes virkninger. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201117.

vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
vedrørende de arbejdsprogrammer, som 
fastlægger de strategiske prioriteter, 
udvælgelsen af enkeltlandsprogrammerne, 
gennemførelsesbestemmelserne, 
overvågning og kontrol af 
enkeltlandsprogrammerne, regler for 
indgåelse af kontrakter om gennemførelse 
af de udvalgte enkeltlandsprogrammer i 
henhold til nærværende forordning, særlige 
betingelser for produkters 
oprindelsesbetegnelser, kriterier for 
støtteberettigelse for de forslagsstillende 
enheder, betingelser for 
udbudsprocedurer for 
gennemførelsesorganerne og særlige 
betingelser for støtteberettigelse for 
programmer vedrørende omkostninger til 
oplysningskampagner og salgsfremstød
såvel som den fælles ramme for vurdering 
af programmernes virkninger. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201117.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 104
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
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Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
vedrørende de arbejdsprogrammer, som 
fastlægger de strategiske prioriteter,
udvælgelsen af enkeltlandsprogrammerne, 
gennemførelsesbestemmelserne, 
overvågning og kontrol af 
enkeltlandsprogrammerne, regler for 
indgåelse af kontrakter om gennemførelse 
af de udvalgte enkeltlandsprogrammer i 
henhold til nærværende forordning såvel 
som den fælles ramme for vurdering af 
programmernes virkninger. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201117.

Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
vedrørende udvælgelsen af 
enkeltlandsprogrammerne, 
gennemførelsesbestemmelserne, 
overvågning og kontrol af 
enkeltlandsprogrammerne, regler for 
indgåelse af kontrakter om gennemførelse 
af de udvalgte enkeltlandsprogrammer i 
henhold til nærværende forordning såvel 
som den fælles ramme for vurdering af 
programmernes virkninger. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201117.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. en

Ændringsforslag 105
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
vedrørende de arbejdsprogrammer, som 
fastlægger de strategiske prioriteter, 
udvælgelsen af enkeltlandsprogrammerne, 
gennemførelsesbestemmelserne, 

(20) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter 
vedrørende de arbejdsprogrammer, som 
fastlægger de strategiske prioriteter med 
udgangspunkt i de af medlemsstaterne 
leverede oplysninger, udvælgelsen af 
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overvågning og kontrol af 
enkeltlandsprogrammerne, regler for 
indgåelse af kontrakter om gennemførelse 
af de udvalgte enkeltlandsprogrammer i 
henhold til nærværende forordning såvel 
som den fælles ramme for vurdering af 
programmernes virkninger. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201117.

enkeltlandsprogrammerne, 
gennemførelsesbestemmelserne, 
overvågning og kontrol af 
enkeltlandsprogrammerne, regler for 
indgåelse af kontrakter om gennemførelse 
af de udvalgte enkeltlandsprogrammer i 
henhold til nærværende forordning såvel 
som den fælles ramme for vurdering af 
programmernes virkninger. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201117.

__________________ __________________
17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

17 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Or. pt

Ændringsforslag 106
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og visse 
landbrugsfødevarer (i det følgende
benævnt "oplysningskampagner og 
salgsfremstød"), som gennemføres på det 
indre marked og i tredjelande, kan 
finansieres - helt eller delvist - over 
Unionens budget på de betingelser, der er 
fastsat i denne forordning.

Oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og visse 
landbrugsfødevarer (i det følgende 
benævnt "oplysningskampagner og 
salgsfremstød") bør ydes samme 
opmærksomhed, uanset om de
gennemføres på det indre marked – på 
europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt 
niveau - eller i tredjelande, herunder det 
voksende globale marked, og de kan 
finansieres - helt eller delvist - over 
Unionens budget på de betingelser, der er 
fastsat i denne forordning.
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Or. pt

Ændringsforslag 107
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og visse
landbrugsfødevarer (i det følgende 
benævnt "oplysningskampagner og 
salgsfremstød"), som gennemføres på det 
indre marked og i tredjelande, kan 
finansieres - helt eller delvist - over 
Unionens budget på de betingelser, der er 
fastsat i denne forordning.

Oplysningskampagner og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter og forarbejdede
landbrugsfødevarer (i det følgende 
benævnt "oplysningskampagner og 
salgsfremstød"), som gennemføres på det 
indre marked og i tredjelande, kan 
finansieres - helt eller delvist - over 
Unionens budget på de betingelser, der er 
fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 108
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Mål

Det i artikel 8 fastlagte arbejdsprogram 
skal tage hensyn til følgende mål:

a) forøgelse af EU-produkters 
markedsandel og åbning for nye 
markeder, med specifikt fokus på 
markeder med det største vækstpotentiale

b) styrkelse af EU-produkters 
konkurrenceevne og forbedring af deres 
profil både i og uden for EU, særlig med 
hensyn til de produkter, der er mest 
sårbare over for globaliseringen inden for 
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international handel

c) oplysning af forbrugerne om de høje 
standarder, som EU-produkter skal 
opfylde, jf. anvendelsen af den fælles 
landbrugspolitik, med særligt fokus på 
fødevaresikkerhed, ægthed, ernærings- og 
sundhedsmæssige aspekter, dyrevelfærd 
og hensyntagen til miljøet

d) styrkelse af bevidstheden omkring og 
anerkendelsen af europæiske 
kvalitetsordninger (BGB, BOB, GTS, 
økologisk).

Or. en

Begrundelse

Målene for politikken for salgsfremstød skal defineres præcist og medtages i basisretsakten.

Ændringsforslag 109
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Mål

Det i artikel 8 fastlagte arbejdsprogram 
skal tage hensyn til følgende mål:

a) forøgelse af de europæiske 
landbrugsproduktioners markedsandele 
under særlig hensyntagen til markeder 
med det største vækstpotentiale

b) genoprettelse af normale markedsvilkår 
i tilfælde af alvorlige forstyrrelser, 
faldende forbrugertillid og særlige 
problemer

c) forbedring af de europæiske 
landbrugsproduktioners konkurrenceevne 
og synlighed både inden for og uden for 
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Unionen, især de produktioner, der er 
mest sårbare over for globaliseringen af 
den internationale handel

d) information af forbrugerne om de høje 
standarder, der pålægges de europæiske 
landbrugsproduktioner som et resultat af 
anvendelsen af den fælles 
landsbrugspolitik.

Or. pl

Begrundelse

Indholdet af arbejdsprogrammet bør defineres nærmere, hvilket ligeledes sikrer, at 
landbrugerne og fødevareproducenterne fra EU opnår den fortjeneste, som de har ret til, når 
de har opfyldt de strenge kriterier for fødevarekvalitet og -sikkerhed - samt i lyset af den 
stigende konkurrence på landbrugsmarkederne. Det er vigtigt at sikre, at EU-støtten til 
oplysningskampagner og salgsfremstød er begrænset til landbrugsprodukter, der i deres 
helhed stammer fra EU.

Ændringsforslag 110
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a

Mål

Det i artikel 8 fastlagte arbejdsprogram 
skal tage hensyn til følgende mål:

a) forøgelse af de europæiske 
produktioners markedsandele under 
særlig hensyntagen til markeder med det 
største vækstpotentiale

b) forbedring af de europæiske 
produktioners konkurrenceevne og 
synlighed både inden for og uden for 
Unionen, især de produktioner, der er 
mest sårbare over for globaliseringen af 
den internationale handel
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c) information af forbrugerne om de høje 
normer, der pålægges de europæiske 
produktioner som et resultat af 
anvendelsen af den fælles 
landsbrugspolitik.

Or. it

Ændringsforslag 111
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger på det indre marked Foranstaltninger på det indre marked og i 
tredjelande

Or. en

Begrundelse

For at gøre politikken for salgsfremstød afbalanceret bør der være salgsfremmende 
foranstaltninger på både det indre marked og i tredjelande.

Ændringsforslag 112
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger på det indre marked Foranstaltninger på det indre marked og i 
tredjelande 

Or. en

Ændringsforslag 113
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger på det indre marked Foranstaltninger på det indre marked og i 
tredjelande

Or. en

Ændringsforslag 114
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede foranstaltninger på det 
indre marked er:

Støtteberettigede foranstaltninger er:

Or. en

Ændringsforslag 115
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtteberettigede foranstaltninger på det 
indre marked er:

Støtteberettigede foranstaltninger på det 
indre marked og i tredjelandene er:

Or. en

Begrundelse

For at gøre politikken for salgsfremstød afbalanceret bør der være salgsfremmende 
foranstaltninger på både det indre marked og i tredjelande.
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Ændringsforslag 116
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved
landbrugsprodukterne og 
landbrugsfødevarerne, herunder 
fremhæve de særlige kendetegn ved de
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

Or. en

Begrundelse

For at gøre politikken for salgsfremstød afbalanceret bør der være salgsfremmende 
foranstaltninger på både det indre marked og i tredjelande.

Ændringsforslag 117
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen - "den europæiske 
produktionsmodel", herunder
produktionsmetoder, geografiske 
oprindelser, særlige kulturelle traditioner 
eller kontekster, fødevaresikkerhed, 
pålidelighed, muligheden for at 
identificere deres oprindelse, ernærings-
og sundhedsmæssige aspekter,
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arbejdsvilkår, dyrevelfærd og hensyntagen 
til miljøet

Or. pt

Ændringsforslag 118
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, sporbarhed, 
gennemsigtighed i fødevarekæden,
pålidelighed, gastronomiske traditioner,
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

Or. fi

Begrundelse

Listen over oplysningskampagner bør være lang og omfattende. Sporbarhed og 
gennemsigtighed i fødevarekæden er væsentlige elementer inden for fødevaresikkerhed. Disse 
foranstaltninger er ligeledes vigtige som en måde til at fremme forbrugernes tillid.

Ændringsforslag 119
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
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fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

fødevaresikkerhed, sporbarhed, EU-
mærkningssystem, pålidelighed, historie,
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd, bæredygtighed, hensyntagen 
til miljøet eller andre 
produktionsstandarder

Or. en

Ændringsforslag 120
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, garanteret høj kvalitet, 
sporbarhed, bæredygtighed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

Or. en

Ændringsforslag 121
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, sporbarhed, 
bæredygtighed, pålidelighed, ernærings-
og sundhedsmæssige aspekter, dyrevelfærd 
og hensyntagen til miljøet
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Or. en

Begrundelse

Højt udviklede sporbarhedssystemer til fødevarer er en nøglefaktor i EU-medlemsstaternes 
produktionsmetoder i landbruget. Derudover er bæredygtigheden af den mad, vi producerer, 
et aspekt, der bliver stadig vigtigere, og som er genstand for stadig større opmærksomhed hos 
både politikere og forbrugere. Set ud fra den betragtning er det vigtigt at nævne disse 
eksplicit i basisforordningen og således skabe klarhed og sikkerhed for lovgiverne og de 
forslagsstillende enheder.

Ændringsforslag 122
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, sporbarhed, 
bæredygtighed, pålidelighed, ernærings-
og sundhedsmæssige aspekter, dyrevelfærd 
og hensyntagen til miljøet

Or. en

Ændringsforslag 123
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 

a) oplysningskampagner og salgsfremstød, 
der har til formål at fremhæve de særlige 
kendetegn ved de metoder til produktion 
af landbrugsfødevarer, der anvendes i 
Unionen, herunder fødevaresikkerhed, 
pålidelighed, ernærings- og 
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dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet sundhedsmæssige aspekter, dyrevelfærd og 
hensyntagen til miljøet

Or. es

Ændringsforslag 124
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved de 
landbrugsproduktionsmetoder, der 
anvendes i Unionen, herunder 
fødevaresikkerhed, pålidelighed, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd og hensyntagen til miljøet

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 125
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysningskampagner om de temaer, der 
er omtalt i artikel 5, stk. 4.

b) oplysningskampagner, der har til 
formål at fremhæve de særlige kendetegn 
ved landbrugsprodukterne og 
landbrugsfødevarerne, om de temaer, der 
er omtalt i artikel 5, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 126
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysningskampagner og 
salgsfremstød for 
kvalitetslandbrugsprodukter fra 
fjernområder

Or. pt

Ændringsforslag 127
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) salgsfremstød, der ud over at 
fremhæve de særlige forhold ved 
landbrugsproduktionsmetoderne i EU –
"den europæiske produktionsmodel" –
har til formål at øge salget af 
landbrugsfødevarer, der er produceret 
lokalt og regionalt, samt iværksættelse af 
salgsfremstød for at fremme potentialet i 
lokalt landbrug og korte forsyningskæder.

Or. pt

Ændringsforslag 128
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) salgsfremstød, der har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer, der stammer fra EU.
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Or. pl

Begrundelse

En konsekvens af de foreslåede ændringer i betragtning 2 og 4.

Ændringsforslag 129
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) salgsfremstød, der har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer fra EU.

Or. en

Begrundelse

For at gøre politikken for salgsfremstød afbalanceret bør der være salgsfremmende 
foranstaltninger på både det indre marked og i tredjelande.

Ændringsforslag 130
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) salgsfremstød, der har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer, som er produceret i 
EU.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) salgsfremstød, der har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer, som stammer fra EU.

Or. it

Ændringsforslag 132
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) salgsfremstød, der har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer, som stammer fra EU.

Or. it

Begrundelse

Oplysningskampagner og salgsfremstød går ikke mere ud over den frie konkurrence mellem 
de europæiske virksomheder end de andre former for støtte, der er taget højde for i EU-
lovgivningen til fordel for landbrugsvirksomhederne. Salgsfremstød bør være tilladt på det 
indre marked, også fordi det er nødvendigt at fortsætte med at styrke kendskabet til EU's 
produkter og deres tilstedeværelse på det indre marked i betragtning af den stadig større 
konkurrence fra tredjelandenes produkter.

Ændringsforslag 133
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger, der har til formål at 
garantere beskyttelsen og ægtheden af 
beskyttede oprindelsesbetegnelser, 
beskyttede geografiske betegnelser og 
garanterede traditionelle specialiteter.

Or. en

Begrundelse

For at bekæmpe efterligninger er det nødvendigt at afsætte EU-midler til at hjælpe grupper af 
producenter og forarbejdningsvirksomheder med at udføre opgaverne i henhold til artikel 45a 
og 45b i forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og 
fødevarer.

Ændringsforslag 134
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger, der sikrer 
gennemførelsen af bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. 1151/2012 om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
og fødevarer.

Or. it

Ændringsforslag 135
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysningskampagner, der har til 
formål at fremhæve egenskaber i 
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Unionens landbrugsprodukter og de 
produkter, der er baseret på 
landbrugsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 136
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) salgsfremstød, der har til formål at 
øge salget af landbrugsfødevarer fra 
fjernområderne på grund af deres 
begrænsede adgang til markederne, 
såfremt de produkter, der skal fremmes, 
ikke har nogen konkurrencemæssig 
fordel i forhold til produkter fremstillet på 
kontinentet.

Or. pt

Ændringsforslag 137
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) salgsfremstød, der har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer, som stammer fra EU.

Or. it

Ændringsforslag 138
Sandra Kalniete
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) salgsfremstød, der har til formål at 
øge salget af landbrugsprodukter og 
forarbejdede produkter, der er baseret på 
landbrugsprodukter fra EU.

Or. en

Ændringsforslag 139
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) oplysningskampagner og 
salgsfremstød for landbrugsprodukter og
visse landbrugsfødevarer, såfremt de er 
kendetegnet ved en kort 
fødevareforsyningskæde, hvorved de 
lokale markeder og den lokale produktion 
tilgodeses.

Or. pt

Ændringsforslag 140
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår

Foranstaltninger i tredjelande

Støtteberettigede foranstaltninger i 
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tredjelande er:

a) oplysningskampagner, der har til 
formål at fremhæve de særlige kendetegn 
ved landbrugsprodukterne og 
landbrugsfødevarerne og de temaer, der 
er omtalt i artikel 5, stk. 4

b)de salgsfremstød, som har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer, som stammer fra EU.

Or. en

Begrundelse

For at gøre politikken for salgsfremstød afbalanceret bør der være salgsfremmende 
foranstaltninger på både det indre marked og i tredjelande. Artikel 3 er derfor blevet lagt 
sammen med artikel 2.

Ændringsforslag 141
Sylvie Goulard, Marian Harkin, Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår

Foranstaltninger i tredjelande

Støtteberettigede foranstaltninger i 
tredjelande er:

a) oplysningskampagner, der har til 
formål at fremhæve de særlige kendetegn 
ved landbrugsprodukterne og 
landbrugsfødevarerne og de temaer, der 
er omtalt i artikel 5, stk. 4

b)de salgsfremstød, som har til formål at 
fremme salget af landbrugsprodukter og 
landbrugsfødevarer, som stammer fra EU.

Or. en



AM\1019268DA.doc 59/152 PE529.733v01-00

DA

Ændringsforslag 142
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oplysningskampagner, der har til formål 
at fremhæve de særlige kendetegn ved
landbrugsprodukterne og
landbrugsfødevarerne og de temaer, der er 
omtalt i artikel 5, stk. 4

a) oplysningskampagner og salgsfremstød, 
der har til formål at fremhæve de særlige 
kendetegn ved
landbrugsproduktionsmetoderne i 
Unionen, navnlig hvad angår 
fødevaresikkerhed, sporbarhed, EU-
mærkningssystemer, ægthed, historie, 
ernærings- og sundhedsmæssige aspekter, 
dyrevelfærd, bæredygtighed, hensyntagen 
til miljøet eller andre 
produktionsstandarder og de temaer, der 
er omtalt i artikel 5, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 143
Michel Dantin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) kampagner, der gør det muligt at 
forbedre beskyttelsen af de produkter, der 
er omfattet af kvalitetsordningen jf. 
artikel 5, stk. 4, litra a)

Or. fr

Ændringsforslag 144
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 - litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysningskampagner og 
salgsfremstød for 
kvalitetslandbrugsprodukter fra 
fjernområder.

Or. pt

Ændringsforslag 145
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningskampagner og salgsfremstød 
er ikke rettet mod varemærker. Ikke desto 
mindre kan varemærker være synlige i 
forbindelse med demonstrationer eller 
uddeling af smagsprøver på produkter og 
på oplysnings- og reklamematerialer på de
betingelser, der er fastsat i artikel 6, litra 
a).

1. Oplysningskampagner og salgsfremstød 
er ikke rettet mod varemærker. Ikke desto 
mindre kan varemærker være synlige i 
forbindelse med demonstrationer eller 
uddeling af smagsprøver på produkter og 
på oplysnings- og reklamematerialer på
følgende betingelser:

Or. de

Ændringsforslag 146
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der skal nævnes flere mærker

Or. de
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Ændringsforslag 147
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvert mærke fra medlemmer af den 
forslagsstillende enhed kan optræde

Or. de

Ændringsforslag 148
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) hvert mærke har samme synlighed, og 

Or. de

Ændringsforslag 149
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den grafiske fremstilling af mærket 
skal have et mindre format end 
foranstaltningens budskab.

Or. de

Ændringsforslag 150
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningskampagner skal ikke
incitere til forbrug af et produkt på grund 
af dets oprindelse. Ikke desto mindre kan 
produkternes oprindelse være synlig på 
oplysnings- og reklamematerialer på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 6, litra 
b).

2. Ikke desto mindre kan produkternes 
oprindelse være synlig på oplysnings- og 
reklamematerialer på de betingelser, der er 
fastsat i artikel 6, litra b).

Or. pt

Ændringsforslag 151
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningskampagner skal ikke incitere 
til forbrug af et produkt på grund af dets 
oprindelse. Ikke desto mindre kan 
produkternes oprindelse være synlig på 
oplysnings- og reklamematerialer på de
betingelser, der er fastsat i artikel 6, litra 
b).

2. Oplysningskampagner skal ikke incitere 
til forbrug af et produkt på grund af dets 
oprindelse. Ikke desto mindre kan 
produkternes oprindelse være synlig på 
oplysnings- og reklamematerialer på
følgende betingelser:

Or. de

Ændringsforslag 152
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Oplysningskampagner skal ikke incitere 
til forbrug af et produkt på grund af dets 
oprindelse. Ikke desto mindre kan 

2. Oplysningskampagner skal ikke incitere 
til forbrug af et produkt på grund af dets 
oprindelse. Ikke desto mindre kan 
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produkternes oprindelse være synlig på 
oplysnings- og reklamematerialer på de 
betingelser, der er fastsat i artikel 6, litra
b).

produkternes oprindelse være synlig på 
oplysnings- og reklamematerialer på de 
betingelser, der er nævnt i artikel 5, litra
a).

Or. en

Begrundelse

Bestemmelser om angivelse af produkternes oprindelse er et væsentligt aspekt, som bør 
vedtages i Europa-Parlamentets og Rådets forordning.

Ændringsforslag 153
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved produkter, der er registreret i 
henhold til forordning (EU) nr. 
1151/2011, oprindelsesbetegnelsen, i den 
beskyttede form

Or. de

Ændringsforslag 154
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved foranstaltninger for det indre 
marked må oprindelsen kun vises grafisk 
mindre end den europæiske information

Or. de
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Ændringsforslag 155
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved foranstaltninger for 
tredjelandsmarkeder kan oprindelsen 
vises grafisk på samme niveau som den 
europæiske information.

Or. de

Ændringsforslag 156
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Produkter, hvis brug (navnlig hyppige 
brug) kan skade folkesundheden, skal 
udelukkes fra fuldstændig eller delvis 
finansiering af oplysningskampagner og 
salgsfremstød i henhold til denne 
forordning.

Or. nl

Ændringsforslag 157
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 

a) bomuld og de landbrugsprodukter, der er 
opført på listen i bilag I til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (i 
det følgende benævnt "traktaten"), med 
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undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [KOM(2011) 416]19

samt tobak

undtagelse af tobak

__________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. es

Begrundelse

Selv om det ikke er opført i bilag I til TEUF, er bomuld et landbrugsprodukt, der ikke bør 
undtages fra denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 158
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [KOM(2011) 416]19

samt tobak

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af tobak

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. it
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Begrundelse

De salgsfremstød, der er planlagt for fiskerisektoren i de pågældende 
fællesskabsprogrammer, finansierer enkelte oplysningskampagner og salgsfremstød, som ikke 
kan sammenlignes med de handelsbesøg og oplysningskampagner, der foreslås af de mest 
strukturerede enheder i denne forordning. Det er - også i betragtning af den krise, som 
sektoren befinder sig i - nødvendigt at medtage fiskeri- og akvakulturprodukter blandt de 
støtteberettigede produkter.

Ændringsforslag 159
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [KOM(2011) 416]19

samt tobak

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af tobak

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. en

Begrundelse

Fiskerivarer og akvakulturprodukter bør ikke udelukkes fra forordningens 
anvendelsesområde, eftersom over 60 % af de fisk, der spises i EU, er importerede produkter. 
Derfor er det af afgørende betydning, at vi gør en større indsats for at fremme 
hjemmehørende og bæredygtige fiskerivarer både i og uden for EU.

Ændringsforslag 160
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt tobak

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt tobak

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. pl

Begrundelse

Akvakulturprodukter bør desuden støttes både på det indre marked og i tredjelande.

Ændringsforslag 161
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt tobak

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19, når de 
udelukkende indgår som en ingrediens i 
en fødevare, samt tobak
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__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. es

Ændringsforslag 162
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt tobak

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten") og 
fiskekonserves, med undtagelse af de
øvrige fiskevarer og akvakulturprodukter, 
der er opført i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011) 416]19 samt tobak

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. pt

Ændringsforslag 163
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 

a) de landbrugsprodukter med oprindelse i 
Fællesskabet, der er opført på listen i bilag 



AM\1019268DA.doc 69/152 PE529.733v01-00

DA

Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt tobak

I til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (i det følgende benævnt
"traktaten"), med undtagelse af de 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der er 
opført i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [KOM(2011) 416]19

samt tobak

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. it

Begrundelse

I tråd med betragtning 2 og artikel 8 i forslaget, "oplysningskampagner og salgsfremstød 
bidrager til at styrke det europæiske landbrugs konkurrenceevne", er det nødvendigt, at der i 
salgsfremstødene og den finansielle støtte til dem fokuseres på produkter med oprindelse i 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 164
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt tobak

a) de landbrugsprodukter med oprindelse i 
Fællesskabet, der er opført på listen i bilag 
I til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (i det følgende benævnt
"traktaten"), med undtagelse af de 
fiskevarer og akvakulturprodukter, der er 
opført i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [KOM(2011) 416]19

samt tobak

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 

19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 



PE529.733v01-00 70/152 AM\1019268DA.doc

DA

akvakulturprodukter (EUT ...). akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. it

Ændringsforslag 165
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt tobak

a) de landbrugsprodukter, der er opført på 
listen i bilag I til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), med 
undtagelse af de fiskevarer og 
akvakulturprodukter, der er opført i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. [KOM(2011) 416]19 samt vin, 
spiritus og tobak

__________________ __________________
19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

19 Rådets forordning (EU) nr. 
[KOM(2011)416] af ... om den fælles 
markedsordning for fiskevarer og 
akvakulturprodukter (EUT ...).

Or. en

Begrundelse

EU bør ikke finansiere fremme af alkohol. Det ville ikke være i overensstemmelse med EU's 
aktiviteter inden for alkoholforebyggelse og ville være i strid med en række andre politiske 
foranstaltninger fra EU's side, f.eks. EU's folkesundhedspolitik, EU's alkoholstrategi og EU's 
forpligtelser over for WHO-aktiviteter (WHO's globale alkoholstrategi).

Ændringsforslag 166
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forarbejdede landbrugsprodukter, der 
ikke er omfattet af traktatens bilag I

Or. fr

Ændringsforslag 167
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

b) forarbejdede produkter, der er baseret 
på landbrugsprodukter

Or. en

Ændringsforslag 168
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012, 
under forudsætning af at de anvendte 
landbrugsråvarer er fremstillet i 
forslagsstillerens land, såfremt der er tale 
om enkeltlandsprogrammer, eller 
landbrugsråvarer fremstillet i 
forslagsstillernes lande, såfremt der er 
tale om flerlandeprogrammer

Or. it
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Begrundelse

Ud fra princippet i betragtning 2 og artikel 8 i forslaget, nemlig at "oplysningskampagner og 
salgsfremstød bidrager til at styrke det europæiske landbrugs konkurrenceevne", er det 
nødvendigt at undgå salgsfremstød for forarbejdede produkter, der er fremstillet af råvarer 
fra tredjelande.

Ændringsforslag 169
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012, 
uanset om disse produkter specifikt har en 
beskyttet geografisk betegnelse eller ej 

Or. en

Ændringsforslag 170
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

b) landbrugsprodukter og fødevarer, som 
er opført i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012
eller dækket af forordning (EF) 
nr. 834/2007

Or. fr

Begrundelse

Couvrir l'ensemble du champ d'application des produits AOP IGP STG mentionnés dans les 
règlements (UE) n°1151/2012 Le champ d'application des produits bio mentionnés dans les 
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règlements (UE) n° 834/2007 est plus vaste que celui des produits éligibles proposé par la 
Commission dans cet article : il comprend les produits agricoles vivants ou non transformés, 
les produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine, les aliments pour 
animaux et le matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture. 
Dans la mesure où le thème « bio » est éligible, il est proposé de mettre le champ des produits 
en cohérence.

Ændringsforslag 171
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 172
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter fra EU, som er opført 
under punkt 1 i bilaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1151/2012, samt bomuld

Or. pl

Begrundelse

Listen over produkter, der er omfattet af den europæiske ordning for salgsfremstød bør 
begrænses til produktion, der stammer fra EU, således at de europæiske landbrugere og 
producenter garanteres fortjeneste for deres arbejde. Bomuld bør også støttes, da det er et 



PE529.733v01-00 74/152 AM\1019268DA.doc

DA

landbrugsprodukt.

Ændringsforslag 173
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

b) fødevarer, der er baseret på 
landbrugsprodukter med oprindelse i 
Fællesskabet, som er opført under punkt 1 
i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1151/2012

Or. it

Begrundelse

I tråd med betragtning 2 og artikel 8 i forslaget, "oplysningskampagner og salgsfremstød 
bidrager til at styrke det europæiske landbrugs konkurrenceevne", er det nødvendigt, at der i 
salgsfremstødene og den finansielle støtte til dem fokuseres på produkter med oprindelse i 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 174
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fødevarer, der er baseret på
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

b) fødevarer med oprindelse i 
Fællesskabet, der er baseret på 
landbrugsprodukter, som er opført under 
punkt 1 i bilaget til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012

Or. it
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Ændringsforslag 175
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fødevarer med fakultativt 
kvalitetsudtryk i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1151/2012

Or. it

Ændringsforslag 176
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) spiritus med beskyttet geografisk 
betegnelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 110/200820 .

udgår

__________________
20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. 
januar 2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 
af 13.2.2008, s. 16).

Or. fi

Begrundelse

Set i lyset af, hvilken alvorlig indvirkning alkoholiske drikkevarer har på folkesundheden, bør 
EU ikke støtte markedsføring herfor.
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Ændringsforslag 177
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) spiritus med beskyttet geografisk 
betegnelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 110/200820 .

udgår

__________________
20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. 
januar 2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 
af 13.2.2008, s. 16).

Or. en

Begrundelse

EU bør ikke finansiere fremme af alkohol. Det ville ikke være i overensstemmelse med EU's 
aktiviteter inden for alkoholforebyggelse og ville være i strid med en række andre politiske 
foranstaltninger fra EU's side, f.eks. EU's folkesundhedspolitik, EU's alkoholstrategi og EU's 
forpligtelser over for WHO-aktiviteter (WHO's globale alkoholstrategi).

Ændringsforslag 178
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) spiritus med beskyttet geografisk 
betegnelse i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

c) spiritus i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
110/200820.
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110/200820 .

__________________ __________________
20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 
2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 
af 13.2.2008, s. 16).

20 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 
2008 om definition, betegnelse, 
præsentation og mærkning af samt 
beskyttelse af geografiske betegnelser for 
spiritus og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 
af 13.2.2008, s. 16).

Or. pt

Ændringsforslag 179
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kvalitetslandbrugsprodukter fra 
fjernområder.

Or. pt

Ændringsforslag 180
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) alle økologiske fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 181
Herbert Dorfmann
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kvalitetsproduktionsmetoder, der er 
godkendt i henhold til nationale 
lovgivninger til gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider.

Or. it

Ændringsforslag 182
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) vin som omhandlet i del II, afsnit II, 
afdeling 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013.

Or. it

Ændringsforslag 183
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vin kan være genstand for 
oplysningskampagner og salgsfremstød på 
den betingelse, at andre produkter nævnt i 
stk. 1, litra a) eller b) også er omfattet af 
det pågældende program. 

udgår

Or. fi
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Begrundelse

Set i lyset af, hvilken alvorlig indvirkning alkoholiske drikkevarer har på folkesundheden, bør 
EU ikke støtte markedsføring herfor.

Ændringsforslag 184
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vin kan være genstand for 
oplysningskampagner og salgsfremstød på 
den betingelse, at andre produkter nævnt i 
stk. 1, litra a) eller b) også er omfattet af 
det pågældende program. 

udgår

Or. es

Begrundelse

Vin bør generelt være omfattet af den europæiske politik for salgsfremstød, uanset om den er 
knyttet til andre landbrugsprodukter.

Ændringsforslag 185
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vin kan være genstand for 
oplysningskampagner og salgsfremstød på 
den betingelse, at andre produkter nævnt i 
stk. 1, litra a) eller b) også er omfattet af 
det pågældende program. 

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 186
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vin kan være genstand for 
oplysningskampagner og salgsfremstød på 
den betingelse, at andre produkter nævnt i 
stk. 1, litra a) eller b) også er omfattet af 
det pågældende program. 

udgår

Or. en

Begrundelse

EU bør ikke finansiere fremme af alkohol. Det ville ikke være i overensstemmelse med EU's 
aktiviteter inden for alkoholforebyggelse og ville være i strid med en række andre politiske 
foranstaltninger fra EU's side, f.eks. EU's folkesundhedspolitik, EU's alkoholstrategi og EU's 
forpligtelser over for WHO-aktiviteter (WHO's globale alkoholstrategi).

Ændringsforslag 187
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Vin kan være genstand for 
oplysningskampagner og salgsfremstød på 
den betingelse, at andre produkter nævnt i 
stk. 1, litra a) eller b) også er omfattet af 
det pågældende program.

2. Vin kan være genstand for 
oplysningskampagner og salgsfremstød på 
den betingelse, at andre produkter nævnt i 
stk. 1, litra a) eller b) også er omfattet af 
det pågældende program, og som vedrører 
vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse 
og vine med beskyttet geografisk 
betegnelse.

Or. it

Begrundelse

Oprindelsen er en oplysning, som i høj grad kendetegner de europæiske vines kvalitet og 
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deres kulturelle værdi og markedsværdi.

Ændringsforslag 188
Sari Essayah

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår den i stk. 1, litra c) 
omhandlede spiritus og den i stk. 2 
omhandlede vin, er de foranstaltninger, 
som er målrettet det indre marked, 
begrænset til oplysning af forbrugerne om 
de europæiske kvalitetsordninger for 
geografiske betegnelser.

udgår

Or. fi

Begrundelse

Set i lyset af, hvilken alvorlig indvirkning alkoholiske drikkevarer har på folkesundheden, bør 
EU ikke støtte markedsføring herfor.

Ændringsforslag 189
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår den i stk. 1, litra c) 
omhandlede spiritus og den i stk. 2 
omhandlede vin, er de foranstaltninger, 
som er målrettet det indre marked, 
begrænset til oplysning af forbrugerne om 
de europæiske kvalitetsordninger for 
geografiske betegnelser.

udgår

Or. en
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Begrundelse

EU bør ikke finansiere fremme af alkohol. Det ville ikke være i overensstemmelse med EU's 
aktiviteter inden for alkoholforebyggelse og ville være i strid med en række andre politiske 
foranstaltninger fra EU's side, f.eks. EU's folkesundhedspolitik, EU's alkoholstrategi og EU's 
forpligtelser over for WHO-aktiviteter (WHO's globale alkoholstrategi).

Ændringsforslag 190
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår den i stk. 1, litra c) 
omhandlede spiritus og den i stk. 2 
omhandlede vin, er de foranstaltninger, 
som er målrettet det indre marked, 
begrænset til oplysning af forbrugerne om 
de europæiske kvalitetsordninger for 
geografiske betegnelser.

3. Hvad angår den i stk. 1, litra c) 
omhandlede spiritus og vin er de 
foranstaltninger, som er målrettet det indre 
marked, begrænset til oplysning af 
forbrugerne om de europæiske 
kvalitetsordninger for geografiske 
betegnelser.

Or. fr

Ændringsforslag 191
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår den i stk. 1, litra c) 
omhandlede spiritus og den i stk. 2 
omhandlede vin, er de foranstaltninger, 
som er målrettet det indre marked, 
begrænset til oplysning af forbrugerne om 
de europæiske kvalitetsordninger for 
geografiske betegnelser.

3. Hvad angår den i stk. 1, litra c) 
omhandlede spiritus, er de foranstaltninger, 
som er målrettet det indre marked, 
begrænset til oplysning af forbrugerne om 
de europæiske kvalitetsordninger for 
geografiske betegnelser.

Or. it
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Ændringsforslag 192
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De temaer, der er nævnt i artikel 2, litra 
b), og artikel 3, litra a), er følgende:

4. De temaer, der er nævnt i artikel 2, litra 
b), og artikel 2, litra c) og d), er følgende:

Or. en

Ændringsforslag 193
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de kvalitetsordninger, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. 1151/2012, forordning
(EF) nr. 110/2008 og i artikel 70 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. XXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)]

a) de kvalitetsordninger, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. 1151/2012, herunder 
de navne, symboler og betegnelser, som er 
omhandlet i artikel 12, stk. 4 og 5, i 
nævnte forordning (EU) nr. 1151/2012, 
forordning (EF) nr. 110/2008 og i artikel 
70 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XXX/20XX [af ... om 
en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)]

Or. it

Ændringsforslag 194
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den økologiske produktionsmetode, som 
er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 
834/200721 ;

b) den økologiske produktionsmetode, som 
er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 
834/200721, herunder både EU's logo og 
nationale logoer for økologisk landbrug;

__________________ __________________
21 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91
(EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

21 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91
(EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 195
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) frivillige certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer, der er 
anerkendt som overensstemmende med 
EU's retningslinjer for god praksis for 
anvendelsen af frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

Or. de

Begrundelse

Fremme af emnet fødevarekvalitet kræver ud over de høje EU-standarder også ekstra, 
strengere kvalitetskriterier, som f.eks. beskyttet geografisk betegnelse/oprindelsesbetegnelse 
eller sammenlignelige nationale kvalitetsprogrammer. Når disse er EU-notificeret, er de i 
overensstemmelse med alle konkurrenceretlige krav og kan ligeledes komme i betragtning til 
salgsfremstødene.
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Ændringsforslag 196
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) frivillige kvalitetsordninger i 
overensstemmelse med "Meddelelse fra 
Kommissionen - EU-retningslinjer for 
bedste praksis i forbindelse med frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer" 
(2010/C341/04).

Or. pl

Begrundelse

Frivillige kvalitetsordninger er åbne på alle niveauer i forsyningskæden for alle deltagere og 
støtter dermed merværdien af europæisk landbrug.

Ændringsforslag 197
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) EU-kvalitetsordninger eller nationale 
kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter, som er nævnt i bilag 
I til traktaten, eller andre lignende 
foranstaltninger, som sikrer fødevarernes 
høje kvalitet og sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for andre produkter end beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet 
geografisk betegnelse og traditionelle specialiteter i forordningens anvendelsesområde. Også 
EU-kvalitetsordninger eller nationale kvalitetsordninger for landbrugsprodukter bør 
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medtages i forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 198
Liam Aylward

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) EU-kvalitetsordninger eller nationale 
kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter, som er nævnt i bilag 
I til traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 199
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) nationale kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

Or. en

Begrundelse

In the new system, agri-food sector information and promotion measures are to serve the 
European food presentation as the products with nutritional and health values, safe products 
of high quality, manufactured with respect for the environment and animal welfare. At the 
same time, the proposed mechanism aims at providing the consumers with improved access to 
information about the European model of production and at increasing the level of knowledge 
about Community quality systems and products manufactured in accordance with them. It 
should be made possible to implement information activities oriented at the internal market 
for the products produced under quality schemes recognised by the Member States, as is the 
case in the current system, which will be consistent with the purpose of the Regulation in 
question as regards increasing the level of consumer awareness of Community labelling. 
Quality systems recognised by the Member States have a crucial contribution to the European 
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added value and highlight the diversity of the European agricultural products.

Ændringsforslag 200
George Lyon, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) nationale kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

Or. en

Begrundelse

De nationale kvalitetsordninger bør, sådan som det er tilfældet i den nuværende lovgivning, 
medtages for at opfylde målet om at øge bevidstheden omkring de høje standarder, 
sikkerheden, sundheden og dyrevelfærdsaspekterne i den europæiske produktion af 
landbrugsfødevarer.

Ændringsforslag 201
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) nationale kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer.

Or. en

Ændringsforslag 202
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) nationale kvalitetsordninger for så 
vidt angår tredjelandes programmer

Or. en

Ændringsforslag 203
Mairead McGuinness, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) EU-kvalitetsordninger eller nationale 
kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter, som er nævnt i bilag 
I til traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 204
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de kvalitetsordninger, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), i 
forordning (EU) nr. 1305/2013.

Or. it

Ændringsforslag 205
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fødevarer med kort distributionskæde 
og til direkte salg.

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at fremme direkte salg og udvikling af den "korte distributionskæde" 
med passende oplysningskampagner og salgsfremstød, navnlig på det indre marked, for at 
fremme udviklingen af de lokale og regionale virksomheder i tråd med forbrugernes ønsker.

Ændringsforslag 206
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de kvalitetsproduktionsmetoder, der er 
godkendt i henhold til nationale 
lovgivninger til gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider.

Or. it

Ændringsforslag 207
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) private kvalitetsordninger, der går 
længere end til de lovgivningsmæssige 
krav, som EU har opstillet med hensyn til 
produktionsstandarderne for 
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fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og 
bæredygtighed, for så vidt angår 
tredjelandes programmer.

Or. en

Ændringsforslag 208
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de frivillige nationale 
certificeringsordninger i tråd med "EU-
retningslinjerne for bedste praksis i 
forbindelse med frivillige 
certificeringsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer".

Or. it

Begrundelse

De frivillige nationale certificeringsordninger er i tråd med Unionens målsætning om at 
fremme den europæiske produktions kvalitet. Det er af strategisk vigtighed at opmuntre de 
producenter, som ikke kan anvende de europæiske kvalitetsordninger, til under alle 
omstændigheder at investere i en forbedring af deres produkters kvalitet ved hjælp af 
nationale certificeringssystemer, som således skal være forbundet med tilstrækkelig synlighed, 
oplysningskampagner og salgsfremstød.

Ændringsforslag 209
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra b), i 
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forordning (EU) nr. 1305/2013.

Or. it

Ændringsforslag 210
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a

Produkternes oprindelse kan angives med 
hensyn til de foranstaltninger, der er 
nævnt i artikel 2, stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
henhold til artikel 24, for så vidt angår de 
specifikke betingelser for angivelsen af 
produkternes oprindelse. 

Or. en

Begrundelse

Bestemmelser om angivelse af produkternes oprindelse er et væsentligt aspekt, som bør 
vedtages i Europa-Parlamentets og Rådets forordning.

Ændringsforslag 211
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår

Delegerede beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 hvad 
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angår:

a) særlige betingelser for varemærkernes 
synlighed i forbindelse med 
demonstrationer eller uddeling af 
smagsprøver på produkter og materiale til 
oplysningskampagner og salgsfremstød, 
jf. artikel 4, stk. 1.

b) betingelser vedrørende produkternes 
oprindelse, jf. artikel 4, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 212
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede beføjelser Delegerede beføjelser og 
gennemførelsesbeføjelser

Or. en

Ændringsforslag 213
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelser vedrørende produkternes 
oprindelse, jf. artikel 4, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 214
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betingelser vedrørende produkternes 
oprindelse, jf. artikel 4, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelser om angivelse af produkternes oprindelse er et væsentligt aspekt, som bør 
vedtages i Europa-Parlamentets og Rådets forordning.

Ændringsforslag 215
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 24 betingelserne for angivelsen af 
produkternes oprindelse, jf. artikel 4, stk. 
2. 

Or. en

Ændringsforslag 216
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) intersektorale organisationer, private 
virksomheder samt små og mellemstore 
virksomheder i 
landbrugsfødevaresektoren.
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Or. ro

Ændringsforslag 217
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de sammenslutninger, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning 
(EU) nr. 1151/2012; sammenslutningerne 
skal være repræsentative for den 
kvalitetsordning, som programmet 
vedrører.

Or. it

Ændringsforslag 218
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De forslagsstillende enheder skal, når det 
er muligt, være repræsentative for den 
relevante sektor i en eller flere 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

De enheder, der svarer på en indkaldelse af forslag, skal, når det er muligt, være 
repræsentative for sektoren. Ved vurderingen af kriterierne for støtteberettigelse bør der 
tages hensyn til dette kriterium, såfremt der er tale om konkurrerende enheder.
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Ændringsforslag 219
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den forslagsstillende enhed skal 
repræsentere sektoren på nationalt eller 
europæisk plan.

De foreslåede programmer skal 
gennemføres i en periode på mindst et og 
højst tre år og have et betydeligt omfang, 
der som minimum omfatter det nationale 
plan.

Or. de

Ændringsforslag 220
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Oplysningskampagner og salgsfremstød 
bidrager til at styrke det europæiske 
landbrugs konkurrenceevne både på det 
indre marked og i tredjelande. De mål, der 
skal nås, er fastsat i det i stk. 2 omtalte 
arbejdsprogram.

1. Oplysningskampagner og salgsfremstød 
bidrager til at styrke det europæiske 
landbrugs konkurrenceevne både på det 
indre marked og i tredjelande. De mål, der 
skal nås, er fastsat i det i stk. 2 omtalte
årlige arbejdsprogram og fremsendt til 
Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering.

Or. en

Begrundelse

For at sikre åbenhed i proceduren bør Europa-Parlamentet og Rådet have mulighed for at 
drøfte arbejdsprogrammet en gang om året.
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Ændringsforslag 221
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af en 
delegeret retsakt den europæiske strategi 
for oplysningskampagner og 
salgsfremstød, i hvilken prioriteringerne 
på markederne samt produkterne og 
kommunikationen fastlægges.

Or. en

Begrundelse

Den årlige arbejdsplan, i hvilken Kommissionen fastlægger prioriteringerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød, vil virke begrænsende på gennemførelsen af disse 
aktiviteter. Oplysningskampagner og salgsfremstød bør være baseret på en langsigtet strategi 
for oplysning og salgsfremstød og ikke kun på den årlige handlingsplan. 

Ændringsforslag 222
George Lyon, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Kommissionen opstiller 
arbejdsprogrammet, skal den tage hensyn 
til medlemsstaternes synspunkter og 
anmode medlemsstaterne og den 
rådgivende gruppe, der er nævnt i 
artikel 25, om at afgive udtalelse.

Or. en

Begrundelse

The work programme is an important aspect of the reform proposals. Paragraph 2 of Article 
8 provides that it will not only set objectives and priorities, but also expected results, the 
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implementing arrangements, the total amount of the financing plan, the main evaluation 
criteria, a description of the measures to be financed, an indication of the amounts allocated 
to each type of measure and an indicative implementation timetable, and in the case of grants, 
the maximum of co-financing. Member States and the Advisory Group should have a role in 
agreeing the work programme in order to ensure that it provides coherence and properly 
reflects the views and concerns of Member States

Ændringsforslag 223
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert andet år aflægger Kommissionen 
beretning til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af den strategi, 
der er omtalt i det foregående afsnit.

Or. en

Begrundelse

På grund af vigtigheden af den salgsfremmende politik for landbrugsprodukter bør Europa-
Parlamentet og Rådet regelmæssigt informeres om gennemførelsen af den europæiske strategi 
for oplysning og salgsfremstød.

Ændringsforslag 224
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et 
arbejdsprogram med de mål, der forfølges, 
de prioriterede områder, de forventede 
resultater, gennemførelsesmetoden og de 
samlede omkostninger. Det indeholder 
endvidere de vigtigste udvælgelseskriterier, 
en beskrivelse af de foranstaltninger, der 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter jf. artikel 23 
og på basis af de målsætninger, der er 
angivet i artikel 1 vedrørende vedtagelsen 
af et arbejdsprogram med de mål, der 
forfølges, de prioriterede områder, de 
forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og de samlede 
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skal finansieres, en angivelse af de dertil 
svarende finansieringsbeløb samt en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen og 
- hvad angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

omkostninger. Det indeholder endvidere de 
vigtigste udvælgelseskriterier, en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der skal 
finansieres, en angivelse af de dertil 
svarende finansieringsbeløb samt en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen og 
- hvad angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

Or. en

Ændringsforslag 225
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et arbejdsprogram 
med de mål, der forfølges, de prioriterede 
områder, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og de samlede 
omkostninger. Det indeholder endvidere de 
vigtigste udvælgelseskriterier, en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der skal 
finansieres, en angivelse af de dertil 
svarende finansieringsbeløb samt en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen og 
- hvad angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

Kommissionen vedtager en gang om året
ved hjælp af gennemførelsesretsakter et 
arbejdsprogram med de mål, der forfølges, 
de prioriterede områder, de forventede 
resultater, gennemførelsesmetoden og de 
samlede omkostninger.
Arbejdsprogrammet indeholder listen over 
produkter som omhandlet i bilaget til 
denne forordning, der kan godkendes 
permanent til salgsfremstød og 
oplysningskampagner. Det indeholder 
endvidere de vigtigste udvælgelseskriterier, 
en beskrivelse af de foranstaltninger, der 
skal finansieres, en angivelse af de dertil 
svarende finansieringsbeløb samt en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen og 
- hvad angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

Or. en

Begrundelse

Listen over basisprodukter, der kan godkendes permanent til salgsfremstød, skal være anført i 
forordningen. Disse produkter forventes at kunne godkendes til salgsfremstød i alle år uden 
undtagelser. Desuden er det muligt at tillade, at der i et årligt arbejdsprogram kan tilføjes
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prioriterede produkter ud over basisprodukterne.

Ændringsforslag 226
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et arbejdsprogram 
med de mål, der forfølges, de prioriterede 
områder, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og de samlede 
omkostninger. Det indeholder endvidere de 
vigtigste udvælgelseskriterier, en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der skal 
finansieres, en angivelse af de dertil 
svarende finansieringsbeløb samt en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen og 
- hvad angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et arbejdsprogram 
med de mål, der forfølges, de forventede 
resultater, gennemførelsesmetoden og de 
samlede omkostninger. Det indeholder 
endvidere en beskrivelse af de 
foranstaltninger, der skal finansieres, en 
angivelse af de dertil svarende 
finansieringsbeløb samt en vejledende 
tidsplan for gennemførelsen og - hvad 
angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

Or. en

Begrundelse

Den årlige arbejdsplan, i hvilken Kommissionen fastlægger prioriteringerne for 
oplysningskampagner og salgsfremstød, vil virke begrænsende på gennemførelsen af disse 
aktiviteter. Oplysningskampagner og salgsfremstød bør være baseret på en langsigtet strategi 
for oplysning og salgsfremstød og ikke kun på den årlige handlingsplan. Endvidere bør 
Europa-Parlamentet og Rådet på grund af vigtigheden af den salgsfremmende politik for 
landbrugsprodukter regelmæssigt informeres om gennemførelsen af den europæiske strategi 
for oplysning og salgsfremstød.

Ændringsforslag 227
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1



PE529.733v01-00 100/152 AM\1019268DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et arbejdsprogram 
med de mål, der forfølges, de prioriterede 
områder, de forventede resultater, 
gennemførelsesmetoden og de samlede 
omkostninger. Det indeholder endvidere de 
vigtigste udvælgelseskriterier, en 
beskrivelse af de foranstaltninger, der skal 
finansieres, en angivelse af de dertil 
svarende finansieringsbeløb samt en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen og 
- hvad angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et arbejdsprogram, 
der er i overensstemmelse med de
nationale strategiske interesser, og med 
angivelse af de mål, der forfølges, de 
prioriterede områder, de forventede 
resultater, gennemførelsesmetoden og de 
samlede omkostninger. Det indeholder 
endvidere de vigtigste udvælgelseskriterier, 
en beskrivelse af de foranstaltninger, der 
skal finansieres, en angivelse af de dertil 
svarende finansieringsbeløb samt en 
vejledende tidsplan for gennemførelsen og 
- hvad angår tilskuddene - den maksimale 
samfinansiering.

Or. pt

Ændringsforslag 228
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Arbejdsprogrammets varighed skal være 
fire år, men kan revideres og tilpasses på 
passende vis årligt.

Or. lv

Ændringsforslag 229
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af dette program skal 
Kommissionen tage højde for de 
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specifikke naturbetingede ulemper ved 
bjergegne, øer og ultraperifere regioner.

Or. en

Ændringsforslag 230
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 24, stk. 3. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 231
George Lyon, James Nicholson, Riikka Pakarinen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
rådgivningsproceduren i artikel 24, stk. 3.

De i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesretsakter vedtages efter
undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne snarere end Kommissionen skal træffe beslutninger om arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag 232
Hynek Fajmon
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det i stk. 1 omtalte arbejdsprogram 
iværksættes ved Kommissionens 
offentliggørelse af:

3. Det i stk. 1 omtalte arbejdsprogram 
iværksættes ved Kommissionens 
offentliggørelse to gange om året af:

Or. en

Begrundelse

Hyppigheden af fastsættelsen af arbejdsprogrammet samt indkaldelsen af forslag skal fremgå 
af forordningsteksten. Arbejdsprogrammet (yderligere prioriteringer ud over 
basisprodukterne) skal fastsættes en gang om året, mens indkaldelse til forslag til 
programmer skal bekendtgøres to gange om året, således som det gælder nu. Det aktuelle 
system med indgivelse af programmer to gange om året er meget effektivt, og der er ikke 
nogen grund til at ændre denne foranstaltning.

Ændringsforslag 233
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for enkeltlandsprogrammernes 
vedkommende en indkaldelse af forslag 
med især betingelserne for deltagelse og de 
vigtigste evalueringskriterier

a) for enkeltlandsprogrammernes 
vedkommende to indkaldelser af forslag 
med især betingelserne for deltagelse og de 
vigtigste evalueringskriterier

Or. it

Ændringsforslag 234
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for flerlandeprogrammernes b) for flerlandeprogrammernes 
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vedkommende en indkaldelse af forslag i 
overensstemmelse med del I, afsnit VI, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/201223.

vedkommende to indkaldelser af forslag i 
overensstemmelse med del I, afsnit VI, i
forordning (EU, Euratom) nr. 966/201223.

__________________ __________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 
af 26.10.2012, s. 1)

23 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 
25. oktober 2012 om de finansielle regler 
vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 
af 26.10.2012, s. 1)

Or. it

Ændringsforslag 235
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Indkaldelsen af forslag jf. litra a) og 
b) ovenfor skal tage højde for de 
specifikke naturbetingede ulemper ved 
bjergegne, øer og ultraperifere regioner.

Or. en

Ændringsforslag 236
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bør også tillade de 
oplysningskampagner og salgsfremstød, 
der er omhandlet i artikel 2 og 3, og som 
gennemføres i fællesskab mellem 
medlemsstaten og de enheder, der er 
omhandlet i artikel 7 i denne forordning. 
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Der kan især være tale om deltagelse i 
internationale messer og udstillinger, med 
anvendelse af stande eller tiltag, der skal 
fremhæve EU-produkternes image. 

Or. pt

Ændringsforslag 237
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udvikler tekniske 
støttetjenester for især at fremme 
kendskabet til de forskellige markeder, 
bevare et dynamisk professionelt netværk i 
forbindelse med politikken for 
oplysningskampagner og salgsfremstød og 
forbedre kendskabet til de 
lovbestemmelser, der gælder for udvikling 
og iværksættelse af programmerne.

2. Kommissionen udvikler tekniske 
støttetjenester for især at fremme 
kendskabet til de forskellige markeder,
herunder finansiering af besøg med 
henblik på markedsundersøgelser, bevare 
et dynamisk professionelt netværk i 
forbindelse med politikken for 
oplysningskampagner og salgsfremstød og 
forbedre kendskabet til de 
lovbestemmelser, der gælder for udvikling 
og iværksættelse af programmerne. Det er 
endvidere nødvendigt og ønskeligt, at 
Kommissionen udarbejder en enkel og 
omfattende håndbog, der kan hjælpe 
potentielle støttemodtagere til at overholde 
regler og procedurer i forbindelse med 
denne politik.

Or. pt

Ændringsforslag 238
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udvikler tekniske 2. Kommissionen udvikler tekniske 
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støttetjenester for især at fremme 
kendskabet til de forskellige markeder, 
bevare et dynamisk professionelt netværk i 
forbindelse med politikken for 
oplysningskampagner og salgsfremstød og 
forbedre kendskabet til de 
lovbestemmelser, der gælder for udvikling 
og iværksættelse af programmerne.

støttetjenester for især at fremme 
kendskabet til de forskellige markeder,
hjælpe producenterne med at bekæmpe 
forfalskningen af deres produkter, bevare 
et dynamisk professionelt netværk i 
forbindelse med politikken for 
oplysningskampagner og salgsfremstød og 
forbedre kendskabet til de 
lovbestemmelser, der gælder for udvikling 
og iværksættelse af programmerne.

Or. fr

Ændringsforslag 239
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen udvikler tekniske 
støttetjenester for især at fremme 
kendskabet til de forskellige markeder, 
bevare et dynamisk professionelt netværk i 
forbindelse med politikken for 
oplysningskampagner og salgsfremstød og 
forbedre kendskabet til de 
lovbestemmelser, der gælder for udvikling 
og iværksættelse af programmerne.

2. Kommissionen udvikler tekniske 
støttetjenester for især at fremme 
kendskabet til de forskellige markeder,
hjælpe producenterne med at bekæmpe 
forfalskede varer, bevare et dynamisk 
professionelt netværk i forbindelse med 
politikken for oplysningskampagner og 
salgsfremstød og forbedre kendskabet til de 
lovbestemmelser, der gælder for udvikling 
og iværksættelse af programmerne.

Or. it

Ændringsforslag 240
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen bør tilskynde 
medlemsstaterne og regionerne til at gøre 
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lokal produktion til et 
udvælgelseskriterium i forbindelse med 
forsyning af landbrugsprodukter og visse 
landbrugsfødevareprodukter til bl.a. 
skoler, ungdomshjem, plejehjem, 
institutioner, der udøver frivilligt 
samfundsarbejde og offentlige organer. 
Dette er så meget desto vigtigere i 
betragtning af disse produkters friskhed 
og det faktum, at det ikke er nødvendigt at 
anvende bl.a. kemikalier og 
konserveringsmidler, som forlænger 
produkternes levetid, idet man på denne 
måde tilskynder til korte 
fødevareforsyningskæder.

Or. pt

Ændringsforslag 241
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen bemyndiges til at 
iværksætte salgsfremstød og 
oplysningskampagner i tilfælde af de 
kriser, der er beskrevet i artikel 1a, litra 
b), ved hjælp af vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter uden anvendelse 
af de i artikel 24, stk. 2 eller 3, fastlagte 
procedurer, og således at det garanteres, 
at kampagnerne iværksættes reaktivt og 
effektivt.

Or. fr

Begrundelse

Dette hænger sammen med ordførerens ændringsforslag 12, idet der oprettes en ny artikel 1a. 
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I tilfælde af krise er det nødvendigt, at salgsfremstød kan iværksættes efter en særlig 
procedure, der er i stand til at frembringe den reaktion, der er nødvendig for at sikre 
salgsfremstødenes effektivitet.

Ændringsforslag 242
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter den i artikel 8, stk. 3, nævnte 
indkaldelse af forslag vurderer og 
udvælger Kommissionen forslagene til 
enkeltlandsprogrammer.

1. Medlemsstaten vurderer i første 
omgang programforslagene, og derefter 
forelægges de udvalgte forslag for 
Kommissionen. Efter den enkelte 
medlemsstats vurdering vurderer og 
udvælger Kommissionen forslagene til 
enkeltlandsprogrammer, jf. den i artikel 8, 
stk. 3, nævnte indkaldelse af forslag.

Or. en

Begrundelse

Udvælgelsesproceduren for enkeltlandsprogrammer bør foretages ikke alene af 
Kommissionen, men i første omgang af de medlemsstater, der er ansvarlige for 
gennemførelsen og overvågningen af samt kontrollen med enkeltlandsprogrammerne. Det 
aktuelle system er meget effektivt, og desuden har medlemsstaterne tilstrækkelige erfaringer 
til at udvælge det bedste program i udvælgelsesproceduren og derefter forelægge det for 
Kommissionen.

Ændringsforslag 243
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter den i artikel 8, stk. 3, nævnte 
indkaldelse af forslag vurderer og udvælger 
Kommissionen forslagene til

1. Efter den i artikel 8, stk. 3, nævnte 
indkaldelse af forslag vurderer og udvælger 
Kommissionen forslagene til
enkeltlandsprogrammer efter at have 
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enkeltlandsprogrammer. informeret medlemsstaterne og modtaget 
deres udtalelser.

Or. en

Ændringsforslag 244
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter den i artikel 8, stk. 3, nævnte 
indkaldelse af forslag vurderer og udvælger 
Kommissionen forslagene til 
enkeltlandsprogrammer.

1. Efter den i artikel 8, stk. 3, nævnte 
indkaldelse af forslag vurderer og udvælger 
Kommissionen forslagene til 
enkeltlandsprogrammer efter først at have 
afgivet en liste med ansøgningerne til 
medlemsstaterne og anmodet om 
udtalelser fra dem.

Or. en

Ændringsforslag 245
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter den i artikel 8, stk. 3, nævnte 
indkaldelse af forslag vurderer og udvælger 
Kommissionen forslagene til 
enkeltlandsprogrammer.

1. Efter den i artikel 8, stk. 3, nævnte 
indkaldelse af forslag vurderer og udvælger 
Kommissionen forslagene til 
enkeltlandsprogrammer efter først at have 
afgivet en liste med ansøgningerne til 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Som et minimumskrav i forbindelse med åbenhed i processen og for at sikre lige behandling 
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skal Kommissionen rådføre sig med medlemsstaterne i begyndelsen af processen og ikke kun, 
når vurderingen foretages.

Ændringsforslag 246
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter.
Medlemsstaterne kan afholde op til 20-
30 % af omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes udelukkende af 
de forslagsstillende enheder.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdien på 50 % er for høj for mange mindre aktører. For at gøre det muligt også for 
disse at deltage bør der være mulighed for samfinansiering fra medlemsstaternes side. En 
fuldstændig afskaffelse af samfinansieringen vil nedbringe antallet af programforslag fra 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 247
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
60 % af de støtteberettigede udgifter.
Medlemsstaterne kan dække op til 20 % af 
omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes udelukkende af 
de forslagsstillende enheder.
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Or. it

Ændringsforslag 248
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter.
Medlemsstaterne kan dække 20 % af 
omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes udelukkende af 
de forslagsstillende enheder.

Or. pt

Ændringsforslag 249
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter.
Medlemsstaterne kan dække op til 30 % af 
omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes af de 
forslagsstillende enheder.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes frivillige samfinansiering bør bibeholdes.
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Ændringsforslag 250
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes med op 
til 30 % af medlemsstaterne og den 
resterende del af de forslagsstillende 
enheder.

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle system med samfinansiering af programmerne er meget effektivt, og der er ikke 
nogen grund til at ændre det. I nogle tilfælde er samfinansiering af afgørende betydning for 
de forslagsstillende enheder. Uden denne mulighed vil antallet af forelagte programmer falde 
drastisk.

Ændringsforslag 251
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter.
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. En 
medlemsstats andel må ikke overstige 30 
%.

Or. pl
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Ændringsforslag 252
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter.
Medlemsstaterne kan afholde op til 30 % 
af omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes udelukkende af 
de forslagsstillende enheder.

Or. en

Ændringsforslag 253
Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter.
Medlemsstaterne kan afholde op til 30 % 
af omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes udelukkende af 
de forslagsstillende enheder.

Or. en

Ændringsforslag 254
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes af de 
forslagsstillende enheder eller af 
medlemsstater, der beslutter at yde 
national samfinansiering.

Or. ro

Ændringsforslag 255
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes af de 
forslagsstillende enheder.

Or. en

Begrundelse

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.
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Ændringsforslag 256
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
75 % af de støtteberettigede udgifter.
Ikkerefunderbar moms, som reelt og 
definitivt afholdes af støttemodtagerne, 
hører ind under de støtteberettigede 
udgifter. Resten af omkostningerne 
afholdes udelukkende af de 
forslagsstillende enheder.

Or. it

Begrundelse

En forøgelse af EU's tilskud til 75 % har til formål at skabe en modvægt til den manglende 
mulighed for national medfinansiering, der er taget højde for i forordning (EF) nr. 3/2008, og 
får afgørende betydning for mange støtteberettigede personers deltagelse i programmerne. 
For at undgå forskelsbehandling af de personer, der er underlagt ikkerefunderbare 
momsordninger, foreslås det, at denne moms skal høre ind under de støtteberettigede 
udgifter, når den reelt og definitivt afholdes af de forslagsstillende enheder.

Ændringsforslag 257
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
75 % af de støtteberettigede udgifter.
Ikkerefunderbar moms, som reelt og 
definitivt afholdes af støttemodtagerne, 
hører ind under de støtteberettigede 
udgifter. Resten af omkostningerne 
afholdes udelukkende af de 
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forslagsstillende enheder.

Or. it

Ændringsforslag 258
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
60 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Or. it

Begrundelse

Hvis man accepterer at udelukke medfinansiering fra medlemsstaterne for at undgå 
statsstøtte, er det nødvendigt at sætte EU's finansielle tilskud op.

Ændringsforslag 259
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre
60 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Or. it
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Ændringsforslag 260
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

1. Unionens finansielle tilskud til 
enkeltlandsprogrammer må højst udgøre 
50 % af de støtteberettigede udgifter. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder. Medlemsstaterne kan ikke 
bidrage til udgifterne.

Or. nl

Ændringsforslag 261
George Lyon, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidrag fra forslagsstillende enheder kan 
komme fra skattelignende afgifter eller 
tvungne bidrag.

Or. en

Begrundelse

De gældende regler, der er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 
om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i 
tredjelande, giver mulighed for at anvende skattelignende afgifter og tvungne bidrag med 
henblik på samfinansiering af salgsfremstød. Forslaget bør ændres, således at det præciseres, 
at dette stadig vil være tilladt.

Ændringsforslag 262
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan deltage i 
finansieringen af 
enkeltlandsprogrammer. 
Medlemsstaternes finansielle bidrag må 
højst udgøre 30 % af det støtteberettigede 
udgiftsbeløb.

Or. en

Begrundelse

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Ændringsforslag 263
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 %, hvis:

udgår

a) et enkeltlandsprogram er rettet mod et 
eller flere tredjelande

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

Or. it
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Ændringsforslag 264
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 %, hvis:

udgår

a) et enkeltlandsprogram er rettet mod et 
eller flere tredjelande

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 265
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 %, hvis:

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
80 %, hvis:

Or. ro

Ændringsforslag 266
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
60 %, hvis:

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
75 %, hvis:
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Or. pt

Ændringsforslag 267
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
60 %, hvis:

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
70 %, hvis:

Or. it

Ændringsforslag 268
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
60 %, hvis:

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
70 %, hvis:

Or. it

Ændringsforslag 269
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
60 %, hvis:

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til
65 %, hvis:

Or. it
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Begrundelse

Ændring som følge af den foreslåede forøgelse af EU's finansielle tilskud i artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 270
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 %, hvis:

2. Den procentdel, der dækkes af Unionen,
hæves til 60 %, hvis:

Or. pt

Ændringsforslag 271
George Lyon, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 %, hvis:

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 % for enkeltlandsprogrammer, der er 
rettet mod et eller flere tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 272
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 %, hvis:

2. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves til 
60 %, hvis der er tale om 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
for frugt og grøntsager, der er særligt 
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rettet mod skolebørn i Unionen.

Or. es

Begrundelse

For at tilskynde til kampagner i tredjelande er det nødvendigt, at den procentdel, der skal 
dækkes af de forslagsstillende enheder, forbliver på det nuværende niveau, nu hvor 
medlemsstaternes deltagelse forsvinder.

Ændringsforslag 273
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra – -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- a) for et enkeltlandsprogram rettet mod 
et eller flere tredjelande hæves den i stk. 1 
fastsatte procentandel til 80 %

Or. es

Begrundelse

For at tilskynde til kampagner i tredjelande er det nødvendigt, at den procentdel, der skal 
dækkes af de forslagsstillende enheder, forbliver på det nuværende niveau, nu hvor 
medlemsstaternes deltagelse forsvinder.

Ændringsforslag 274
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et enkeltlandsprogram er rettet mod et 
eller flere tredjelande

udgår

Or. es
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Begrundelse

Teksten indgår i første afsnit, og forslaget udgår således ikke.

Ændringsforslag 275
George Lyon, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et enkeltlandsprogram er rettet mod et 
eller flere tredjelande

udgår

Or. en

Ændringsforslag 276
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen. 

udgår

Or. es

Begrundelse

Teksten indgår i første afsnit, og forslaget udgår således ikke.

Ændringsforslag 277
George Lyon, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er unødvendigt, da der allerede er taget højde for det i EU's skolefrugt- og 
grøntsagsordning.

Ændringsforslag 278
Agnès Le Brun, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager,
uanset om de er friske eller forarbejdede, 
mælk eller mejeriprodukter, der er særligt 
rettet mod skolebørn i Unionen.

Or. fr

Begrundelse

Herved fremmes alle produkter i støtteordninger, der er rettet mod børn, og ikke alene frugt 
og grøntsager.

Ændringsforslag 279
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager samt 
mælk og mejeriprodukter, der er særligt 
rettet mod skolebørn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 280
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for mælk eller frugt og 
grøntsager, der er særligt rettet mod 
skolebørn i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 281
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for mælk, frugt og 
grøntsager, der er særligt rettet mod 
skolebørn i Unionen.

Or. pl

Ændringsforslag 282
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for mælk samt frugt og 
grøntsager, der er særligt rettet mod 
skolebørn i Unionen.

Or. pt

Ændringsforslag 283
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod skolebørn i Unionen.

b) der er tale om oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager og 
olivenolie, der er særligt rettet mod 
skolebørn i Unionen.

Or. it

Ændringsforslag 284
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der er tale om oplysningskampagner 
og salgsfremstød, der gennemføres af 
Unionens fjernområder.

Or. pt
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Ændringsforslag 285
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysningskampagner og 
foranstaltninger til at fremme økologiske 
produkter.

Or. ro

Ændringsforslag 286
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) et enkeltlandsprogram, som omfatter:

- hjemmehørende plantearter og -sorter 
samt produkter fremstillet heraf eller

- produkter af animalsk oprindelse 
fremstillet af hjemmehørende dyrearter, 
-racer og -bestande.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for et større finansielt tilskud fra EU til de programmer, der 
har en positiv indvirkning på beskyttelsen af biodiversiteten.

Ændringsforslag 287
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)



AM\1019268DA.doc 127/152 PE529.733v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i stk. 1 nævnte procentdel kan 
hæves til 80 % for lande, der modtager 
finansiel støtte, eller indtil to år efter, at 
de ikke længere modtager ekstern bistand.

Or. pt

Ændringsforslag 288
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den procentdel, der dækkes af 
Unionen i forbindelse med 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
for kvalitetslandbrugsprodukter fra 
fjernområder, hæves til 75 %.

Or. pt

Ændringsforslag 289
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den procentdel, som afholdes af 
Unionen, hæves til 75 % for programmer, 
som Unionens fjernområder er ansvarlige 
for.

Or. en
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Ændringsforslag 290
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den procentdel, som afholdes af 
Unionen, hæves til 75 % for 
mikrovirksomheder og mellemstore 
virksomheder i programmer, der er af 
særlig interesse for EU bortset fra de 
programmer, der er omfattet af stk. 2a.

Or. en

Begrundelse

Mikrovirksomheder udgør en væsentlig andel af landbrugs- og fødevaresektoren, og 
forslagsstillende enheder, som gør en indsats for at integrere mikrovirksomheder, der har 
færre ressourcer til oplysningskampagner og salgsfremstød, bør prioriteres.

Ændringsforslag 291
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når modtagerne af støtte til 
foranstaltninger under et 
enkeltlandsprogram udelukkende er en 
eller flere små og mellemstore 
virksomheder, sættes procentdelen i stk. 1 
under alle omstændigheder op til 75 %.

Or. it

Begrundelse

Hvis man accepterer at udelukke medfinansiering fra medlemsstaterne for at undgå risiko for 
mulig statsstøtte, er det nødvendigt at sætte EU's finansielle tilskud op. Denne procentdel skal 
være højere for små og mellemstore virksomheder, som måske ikke har de nødvendige 
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økonomiske muligheder for at dække programmets omkostninger.

Ændringsforslag 292
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. EU's finansielle bidrag kan stige til 
100 % i tilfælde af krise.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for, at Fællesskabet kan yde en finansiel støtte på 100 % til indsatser i 
krisesituationer, bør fastholdes.

Ændringsforslag 293
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I tilfælde af at der mangler 
programmer til gennemførelse på det 
indre marked med henvisning til en eller 
flere oplysningskampagner, der er omtalt 
i artikel 5, stk. 4, litra a), b) og c), kan alle 
interesserede medlemsstater udarbejde et 
program med detaljer om grundlaget for 
et arbejdsprogram, som omtalt i artikel 8, 
stk. 3, og ved hjælp af offentlig 
indkaldelse af forslag vælge et organ med 
ansvar for gennemførelsen af det 
program, som den pågældende 
medlemsstat agter at finansiere.

Or. en
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Ændringsforslag 294
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves 
til 75 % for et enkeltlandsprogram, der er 
rettet mod et eller flere tredjelande.

Or. en

Begrundelse

De satser, som Kommissionen har foreslået, giver ikke tilstrækkeligt stort incitament til i 
væsentlig grad at hæve antallet af programmer, der er rettet mod tredjelande. I betragtning af 
manglen på finansiering fra medlemsstaterne er det vigtigt, at der gives incitamenter til disse 
organisationer.

Ændringsforslag 295
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Ikkerefunderbar moms, som reelt og 
definitivt afholdes af støttemodtagerne, 
hører ind under de udgifter, der er 
berettiget til EU-tilskud.

Or. it

Begrundelse

En lignende bestemmelse er også blevet vedtaget i de nye forordninger om 
samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020.
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Ændringsforslag 296
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Den i stk. 1 nævnte procentdel hæves 
til 60 % for oplysningskampagner og 
salgsfremstød for frugt og grøntsager, der 
er særligt rettet mod børn i 
uddannelsesinstitutioner i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 297
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne.
Medlemsstaterne kan afholde op til 20-
30 % af omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes udelukkende af 
de forslagsstillende enheder.

Or. en

Begrundelse

Grænseværdien på 50 % er for høj for mange mindre aktører. For at gøre det muligt også for 
disse at deltage bør der være mulighed for samfinansiering fra medlemsstaternes side. En 
fuldstændig afskaffelse af samfinansieringen vil nedbringe antallet af programforslag fra 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 298
Elisabeth Köstinger
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Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne.
Medlemsstaten kan dække op til 30 % af 
de samlede omkostninger. Resten af 
omkostningerne afholdes af de 
forslagsstillende enheder.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes frivillige samfinansiering bør bibeholdes.

Ændringsforslag 299
Hynek Fajmon

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes med op 
til 30 % af medlemsstaterne og den 
resterende del af de forslagsstillende 
enheder.

Or. en

Begrundelse

Det aktuelle system med samfinansiering af programmerne er meget effektivt, og der er ikke 
nogen grund til at ændre det. I nogle tilfælde er samfinansiering af afgørende betydning for 
de forslagsstillende enheder. Uden denne mulighed vil antallet af forelagte programmer falde 
drastisk.
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Ændringsforslag 300
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne.
Medlemsstaterne kan dække op til 20 % af 
omkostningerne. Resten af 
omkostningerne afholdes udelukkende af 
de forslagsstillende enheder.

Or. pt

Ændringsforslag 301
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 80 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder eller af medlemsstater, der 
beslutter at yde national samfinansiering.

Or. ro

Ændringsforslag 302
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 75 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne.
Ikkerefunderbar moms, som reelt og 
definitivt afholdes af støttemodtagerne, 
hører ind under de støtteberettigede 
udgifter. Resten af omkostningerne 
afholdes udelukkende af de 
forslagsstillende enheder.

Or. it

Begrundelse

En forøgelse af EU's tilskud til 75 % har til formål at skabe en modvægt til den manglende 
mulighed for national medfinansiering, der er taget højde for i forordning (EF) nr. 3/2008, og 
får afgørende betydning for mange støtteberettigede personers deltagelse i programmerne. 
For at undgå forskelsbehandling af de personer, der er underlagt ikkerefunderbare 
momsordninger, foreslås det, at denne moms skal høre ind under de støtteberettigede 
udgifter, når den reelt og definitivt afholdes af de forslagsstillende enheder.

Ændringsforslag 303
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 75 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne.
Ikkerefunderbar moms, som reelt og 
definitivt afholdes af støttemodtagerne, 
hører ind under de støtteberettigede 
udgifter. Resten af omkostningerne 
afholdes udelukkende af de 
forslagsstillende enheder.

Or. it
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Ændringsforslag 304
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 70 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne, 
herunder flerlandeprogrammer rettet mod 
tredjelande. Resten af omkostningerne 
afholdes udelukkende af de 
forslagsstillende enheder.

Or. it

Ændringsforslag 305
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 70 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Or. it

Ændringsforslag 306
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes Den maksimale samfinansiering fastsættes 
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til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

til 65 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Or. it

Ændringsforslag 307
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne
på det indre marked og 75 % i tredjelande. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Or. en

Begrundelse

Programmer i tredjelande bør indeholde en specifik motivering for at få organisationer fra 
flere medlemsstater til at forelægge programmer, ud fra den betragtning at disse naturligvis 
er mere komplicerede at oprette. Da nationale bidrag til programmerne forsvinder, kan den 
nye ordning samtidig komme til at udgøre en væsentlig stigning (på op til 15 %) af 
samfinansieringsandelen for de forslagsstillende enheder.

Ændringsforslag 308
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes Den maksimale samfinansiering fastsættes 
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til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes af de 
forslagsstillende enheder.

Or. en

Ændringsforslag 309
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne. 
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder. Medlemsstaterne kan ikke 
bidrage til udgifterne.

Or. nl

Ændringsforslag 310
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne.
Resten af omkostningerne afholdes 
udelukkende af de forslagsstillende 
enheder.

Den maksimale samfinansiering fastsættes 
til 60 % af de samlede støtteberettigede 
omkostninger for flerlandeprogrammerne.

Or. pl
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Ændringsforslag 311
Riikka Pakarinen, Anneli Jäätteenmäki

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andelen af Unionens finansielle bidrag 
kan stige til 100 % af omkostningerne i 
tilfælde af krise.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for, at Fællesskabet kan yde en finansiel støtte på 100 % til indsatser i 
krisesituationer, bør fastholdes.

Ændringsforslag 312
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i forrige stykke fastsatte procentandel 
hæves til 80 % for flerlandeprogrammer 
rettet mod et eller flere tredjelande.

Or. es

Begrundelse

Målet er ikke at øge de forslagsstillende enheders finansielle deltagelse.

Ændringsforslag 313
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når modtagerne af støtte til 
foranstaltninger under et 
flerlandeprogram udelukkende er små og 
mellemstore virksomheder, sættes 
procentdelen i stk. 1 under alle 
omstændigheder op til 75 %.

Or. it

Begrundelse

Hvis man accepterer at udelukke medfinansiering fra medlemsstaterne for at undgå risiko for 
mulig statsstøtte, er det nødvendigt at sætte EU's finansielle tilskud op. Denne procentdel skal 
være højere for små og mellemstore virksomheder, som måske ikke har de nødvendige 
økonomiske muligheder for at dække programmets omkostninger.

Ændringsforslag 314
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens samfinansiering øges til 75 % i 
tilfælde programmer for 
oplysningskampagner og salgsfremstød 
for kvalitetsprodukter fra fjernområder.

Or. pt

Ændringsforslag 315
Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Unionens samfinansieringsandel hæves 
til 75 % for programmer, som Unionens 
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fjernområder er ansvarlige for.

Or. en

Ændringsforslag 316
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan deltage i 
finansieringen af flerlandeprogrammer. 
Medlemsstaternes finansielle bidrag må 
højst udgøre 30 % af det støtteberettigede 
udgiftsbeløb.

Or. en

Begrundelse

Active participation of professional organisations in the promotion of agri-food products is to 
be owed to a flexible approach to the method of financing of information and promotion 
activities in the current system. So far, 50% of information and publicity measures have been 
financed by the European Union, the Member States’ share has been up to 30% and the 
remaining 20% has been a minimum contribution of a professional organisation. The 
mechanism currently provides an opportunity for a professional organisation representing the 
agricultural sector to obtain significant funds for effective promotion on the internal market 
of the European Union and on third country markets, which in turn leads to an increased 
demand for agri-food products and subsequently to increased exports thereof.

Ændringsforslag 317
Francesca Barracciu

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ikkerefunderbar moms, som reelt og 
definitivt afholdes af støttemodtagerne, 
hører ind under de udgifter, der er 
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berettiget til EU-tilskud.

Or. it

Begrundelse

En lignende bestemmelse er også blevet vedtaget i de nye forordninger om 
samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020.

Ændringsforslag 318
James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a

Unionens samfinansieringsandel hæves 
til 80 % for mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder i programmer, 
der er af særlig interesse for EU bortset 
fra de programmer, der er omfattet af stk. 
1a og stk. 1b.

Or. en

Begrundelse

Mikrovirksomheder udgør en væsentlig andel af landbrugs- og fødevaresektoren, og 
forslagsstillende enheder, som gør en indsats for at integrere mikrovirksomheder, der har 
færre ressourcer til oplysningskampagner og salgsfremstød, bør prioriteres.

Ændringsforslag 319
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de særlige betingelser, hvorpå de udgår
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forslagsstillende enheder omtalt i artikel 7 
kan fremlægge et program, for især at 
sikre, at programmet er repræsentativt og 
af et vist omfang

Or. en

Ændringsforslag 320
Peter Jahr, Albert Deß, Elisabeth Jeggle, Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de særlige betingelser, hvorpå de 
forslagsstillende enheder omtalt i artikel 7 
kan fremlægge et program, for især at 
sikre, at programmet er repræsentativt og 
af et vist omfang

udgår

Or. de

Ændringsforslag 321
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de betingelser for udbudsprocedurer for 
gennemførende organer, som er fastsat i 
artikel 13

udgår

Or. en

Ændringsforslag 322
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de særlige betingelser for 
enkeltlandsprogrammers 
støtteberettigelse, omkostningerne ved 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og, hvis det er 
nødvendigt, administrations- og 
personaleomkostninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 323
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 21 litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) betingelserne for at sikre, at der gives 
prioritet til SMV'ernes mærker, såfremt 
der er tale om programmer, som omfatter 
varemærker omhandlet i artikel 4

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at minde om et princip, som Kommissionen i vid udstrækning anvender 
inden for den fælles landbrugspolitik, og som tager sigte på at fremme mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 324
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 21 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) betingelserne for at sikre, at der gives 
prioritet til de projekter, som fremmer 
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produkter fremstillet med 
landbrugsråvarer fra de forslagsstillende 
organisationers lande, såfremt der er tale 
om programmer, som omfatter 
forarbejdede produkter omhandlet i 
artikel 5, litra b).

Or. it

Begrundelse

I tråd med princippet i betragtning 2 og artikel 8 i forslaget, nemlig at "oplysningskampagner 
og salgsfremstød bidrager til at styrke det europæiske landbrugs konkurrenceevne", er det 
hensigtsmæssigt at sikre en fortrinsret til forarbejdede produkter, der er fremstillet af råvarer 
fra EU.

Ændringsforslag 325
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) de særlige betingelser, hvorpå de 
forslagsstillende enheder omtalt i artikel 7 
kan fremlægge et program, for især at 
sikre, at programmet er repræsentativt og 
af et vist omfang

Or. en

Ændringsforslag 326
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 - litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de betingelser for udbudsprocedurer 
for gennemførende organer, som er 
fastsat i artikel 13
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Or. en

Ændringsforslag 327
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 - litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) de særlige betingelser for 
programmernes støtteberettigelse, 
omkostningerne ved 
oplysningskampagnerne og 
salgsfremstødene og, hvis det er 
nødvendigt, administrations- og 
personaleomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 328
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. denne forordning, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode
fra datoen for ikrafttrædelsen af denne 
forordning.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. denne forordning, tillægges 
Kommissionen fra datoen for 
ikrafttrædelsen af denne forordning.

Or. pt

Ændringsforslag 329
Esther Herranz García, Paolo De Castro, James Nicholson, Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 330
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan som led i 
gennemførelsen af nærværende forordning
konsultere den rådgivende gruppe for 
salgsfremmende foranstaltninger, der blev 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2004/391/EF27.

Kommissionen konsulterer som led i 
gennemførelsen af nærværende forordning 
den rådgivende gruppe for salgsfremmende 
foranstaltninger, der blev nedsat ved 
Kommissionens afgørelse 2004/391/EF27.

__________________ __________________
27 Kommissionens afgørelse 2004/391/EF 
af 23. april 2004 om de rådgivende 
komitéer inden for den fælles 
landbrugspolitik og deres virkemåde(EUT 
L 120 af 24.4.2004, s. 50).

27 Kommissionens afgørelse 2004/391/EF 
af 23. april 2004 om de rådgivende 
komitéer inden for den fælles 
landbrugspolitik og deres virkemåde(EUT 
L 120 af 24.4.2004, s. 50).

Or. pl

Begrundelse

Den rådgivende gruppe bør spille en central rolle i forbindelse med udarbejdelsen af 
arbejdsprogrammet. Brancheorganisationer bør sikres indflydelse på udformningen af dette 
strategiske dokument.

Ændringsforslag 331
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rådgivende gruppe for 
salgsfremmende foranstaltninger bør tage 
del i udarbejdelsen af det arbejdsprogram, 
der er nævnt i artikel 8.

Or. pl

Begrundelse

Den rådgivende gruppe bør spille en central rolle i forbindelse med udarbejdelsen af 
arbejdsprogrammet. Brancheorganisationer bør sikres indflydelse på udformningen af dette 
strategiske dokument.

Ændringsforslag 332
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. – -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1. Senest den 31. december [2017] 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en interimsrapport 
om anvendelsen af denne forordning, 
herunder optagelsesraten i de forskellige 
medlemsstater, eventuelt ledsaget af 
passende forslag. På anmodning fra 
Europa-Parlamentet skal Kommissionen 
møde hos det ansvarlige udvalg og 
forelægge interimsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 333
Sylvie Goulard, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 27



PE529.733v01-00 148/152 AM\1019268DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december [2020] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, eventuelt ledsaget af passende 
forslag.

Senest den 31. december [2020] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, eventuelt ledsaget af passende 
forslag. På anmodning fra Europa-
Parlamentet skal Kommissionen møde 
hos det ansvarlige udvalg og forelægge 
interimsrapporten.

Or. en

Ændringsforslag 334
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december [2020] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, eventuelt ledsaget af passende 
forslag.

Senest den 31. december [2020] forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om anvendelsen af denne 
forordning, herunder en analyse af 
fjernområderne, eventuelt ledsaget af 
passende forslag. Inden den 31. december 
2017 forelægges der ligeledes en 
interimsrapport på samme vilkår som for 
førnævnte rapport.

Or. pt

Ændringsforslag 335
Giancarlo Scottà

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår

[…]
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Or. it

Ændringsforslag 336
Carlo Fidanza, Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 28 udgår

[…]

Or. it

Ændringsforslag 337
Eric Andrieu

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VII, del II, stk. 1c) affattes således:

c) have et totalt alkoholindhold på højst 
15 % vol. Dog kan:

- det maksimale totale alkoholindhold nå 
op på 20 % vol. for vine, der er fremstillet 
uden tilsætning, fra visse 
vindyrkningsarealer i EU, som 
Kommissionen skal fastlægge ved 
delegerede retsakter i medfør af artikel 59, 
stk. 1

- for vine med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, der er fremstillet 
uden tilsætning af sakkarose, 
koncentreret druemost eller rektificeret 
koncentreret druemost, det maksimale 
totale alkoholindhold overstige 15 % vol.

Or. fr

(Bilag VII, del II, stk. 1c til forordning (EU) nr. .../20... (FMO) affattes således: I forhold til 
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den nuværende tekst vedrørende fusionsmarkedsordningen ændres følgende oplysninger: For 
det første: angivelsen c) For det andet: I andet led tilføjes følgende led "af sakkarose, 

koncentreret druemost eller rektificeret koncentreret druemost".

Begrundelse

Hensigten med ændringen er at præcisere, hvilke metoder for tilsætning der ikke kan tillades 
for vine med et maksimalt totalt alkoholindhold på over 15 % vol. De tilsætningsmetoder, der 
kan anvendes, er i dette tilfælde udtrækningsmetoder (delvis koncentrering ved kulde, 
omvendt osmose), som ikke forrykker vinens karakteristika ved tilsætning af eksogene 
berigende produkter.

Ændringsforslag 338
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 146 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning* (EU) nr. 
XXXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)] og artikel 3 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/200628 og i 
henhold til artikel 42, stk. 1, i traktaten 
finder artikel 107, 108 og 109 i traktaten 
gælder ikke for de betalinger, som 
medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning, eller for tilskud, der stammer 
fra skattelignende indtægter eller 
obligatoriske bidrag fra medlemsstaterne til 
programmer, hvortil der kan ydes EU-
støtte i henhold til traktatens artikel 42, stk. 
2, og som Kommissionen har udvalgt i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning.

Uanset artikel 146 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning* (EU) nr. 
XXXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)] og artikel 3 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/2006[1] og i 
henhold til artikel 42, stk. 1, i traktaten 
finder artikel 107, 108 og 109 i traktaten 
gælder ikke for de betalinger, som 
medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning og deres andel i 
finansieringen, eller for tilskud, der 
stammer fra skattelignende indtægter eller 
obligatoriske bidrag fra medlemsstaterne til 
programmer, hvortil der kan ydes EU-
støtte i henhold til traktatens artikel 42, stk. 
2, og som Kommissionen har udvalgt i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning.

__________________ __________________
28 Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 af 
24. juli 2006 om anvendelse af visse 
konkurrenceregler inden for produktion og 
handel med landbrugsvarer, (EUT L 214 af 

28 Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 af 
24. juli 2006 om anvendelse af visse 
konkurrenceregler inden for produktion og 
handel med landbrugsvarer, (EUT L 214 af 
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4.8.2006, s. 7). 4.8.2006, s. 7).

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 15 og artikel 18.

Ændringsforslag 339
Wojciech Michał Olejniczak, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Forslag til forordning
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 146 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning* (EU) nr. 
XXXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)] og artikel 3 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/200628 og i 
henhold til artikel 42, stk. 1, i traktaten 
finder artikel 107, 108 og 109 i traktaten 
gælder ikke for de betalinger, som 
medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning, eller for tilskud, der stammer 
fra skattelignende indtægter eller 
obligatoriske bidrag fra medlemsstaterne til 
programmer, hvortil der kan ydes EU-
støtte i henhold til traktatens artikel 42, stk. 
2, og som Kommissionen har udvalgt i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning.

Uanset artikel 146 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning* (EU) nr. 
XXXX/20XX [af ... om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2011) 626)] og artikel 3 i Rådets 
forordning (EF) nr. 1184/200628 og i 
henhold til artikel 42, stk. 1, i traktaten 
finder artikel 107, 108 og 109 i traktaten 
gælder ikke for de betalinger, som 
medlemsstaterne foretager i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning, inklusive deres andel i 
finansieringen, eller for tilskud, der 
stammer fra skattelignende indtægter eller 
obligatoriske bidrag fra medlemsstaterne til 
programmer, hvortil der kan ydes EU-
støtte i henhold til traktatens artikel 42, stk. 
2, og som Kommissionen har udvalgt i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning.

__________________ __________________
28 Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 af 
24. juli 2006 om anvendelse af visse 
konkurrenceregler inden for produktion og 
handel med landbrugsvarer, (EUT L 214 af 
4.8.2006, s. 7).

28 Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 af 
24. juli 2006 om anvendelse af visse 
konkurrenceregler inden for produktion og 
handel med landbrugsvarer, (EUT L 214 af 
4.8.2006, s. 7).
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Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bevare muligheden for at samfinansiere programmer.

Ændringsforslag 340
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 for at 
lette overgangen mellem bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 3/2008 og 
bestemmelserne i nærværende forordning.

Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 for at 
lette overgangen mellem bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 3/2008 og 
bestemmelserne i nærværende forordning.

Or. en


