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Ændringsforslag 31
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 for at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i denne forordning.
Det bør fastsættes, i forbindelse med 
hvilke elementer denne beføjelse kan 
udøves, og hvilke betingelser der skal 
gælde for delegationen.

(4) For at sikre, at den i denne forordning 
fastsatte ordning kan fungere efter 
hensigten, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde tillægges 
Kommissionen i forbindelse med 
udbygning eller ændring af visse ikke-
væsentlige elementer i denne forordning.
Det er især vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører de nødvendige høringer 
under det forberedende arbejde, herunder 
høringer af eksperter, samt de regionale 
og lokale myndigheder, øområder samt 
tyndt befolkede, bjergrige og 
fjerntliggende områder, for at undgå at 
forværre de problemer, som disse områder 
allerede står over for i den nuværende 
krise. 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 32
Christa Klaß

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) vin, del XII i bilag I udgår

Or. de
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Begrundelse

For at det fælles marked for vine, inkl. de druer, den most og de vine, som vinene hidrører fra, 
kan fungere bedre og mere stabilt, bør ændringer af GMO'er kun ske gennem en 
grundlæggende retsakt. 

Ændringsforslag 33
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indleder Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter og uden bistand fra 
den komité, der er nævnt i artikel 323, stk. 1, 
offentlig intervention for oksekød og 
kalvekød, hvis den gennemsnitlige 
markedspris noteret på grundlag af EU-
handelsklasseskemaet for slagtekroppe, jf. 
artikel 34, stk. 1, falder til under 1 560 EUR/t 
i en medlemsstat eller et område i en 
medlemsstat i en repræsentativ periode.

c) indleder Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget uden
anvendelse af bestemmelserne i
artikel 323, stk. 1a, offentlig intervention 
for oksekød og kalvekød, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 34, stk. 1, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en 
repræsentativ periode, navnlig under 
hensyntagen til principperne om den 
territoriale samhørighed og til 
indvirkningerne på de regionale 
markeder, der for en stor dels 
vedkommende er afhængige af denne type 
produkter i deres økonomier.

Or. pt

Ændringsforslag 34
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 70 a (ny) – Underafdeling III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 70a
Metode til beregning af afgiften
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Mælk og mejeriprodukter, der afsættes, jf. 
artikel 5, litra h), i forordning (EF) nr. 
1788/2003, skal indgå i beregningen af 
afgiften på det tidspunkt, de forlader en 
bedrift på medlemsstatens område eller 
anvendes på bedriften til erhvervsmæssige 
formål. Hvis mælken eller 
mejeriprodukterne forlader bedriften for 
at blive destrueret som led i 
sundhedsforanstaltninger i henhold til en 
beslutning truffet af medlemsstatens 
myndigheder, skal de pågældende 
mængder ikke medregnes som leverancer 
eller direkte salg. Mælk, som forlader 
bedriften for at blive behandlet eller 
forarbejdet i forbindelse med en kontrakt 
om lønarbejde, betragtes som en 
leverance.

Or. fr

Begrundelse

Da der er tale om et vigtigt element, bør artikel 6 i gennemførelsesforordning nr. 595/2004 
genindsættes i basisretsakten og bør ikke behandles ved delegeret retsakt.

Ændringsforslag 35
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Status som opkøber skal godkendes af 
medlemsstaten efter kriterier, der 
fastsættes af Kommissionen ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
80, stk. 1, litra f).

1. Status som opkøber skal godkendes af 
medlemsstaten.

2. Uden at dette indskrænker anvendelsen 
af strengere bestemmelser fastsat af den 
pågældende medlemsstat, godkendes en 
opkøber kun, hvis opkøberen:
a) godtgør at være handlende ifølge de 
nationale bestemmelser
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b) i medlemsstaten råder over lokaler, 
hvor de kompetente myndigheder har 
adgang til lagerregnskab, registre og 
andre papirer som nævnt i artikel 24, stk. 
2, i forordning (EF) nr. 595/20041

c) forpligter sig til løbende at ajourføre 
lagerregnskab, registre og andre papirer 
som nævnt i artikel 24, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 595/2004
d) forpligter sig til mindst en gang årligt 
at indgive de opgørelser og erklæringer, 
der er nævnt i artikel 8, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 595/2004, til 
medlemsstatens myndigheder.
3. Uden at dette berører de sanktioner, 
som den pågældende medlemsstat har 
fastsat, trækkes godkendelsen tilbage, hvis 
betingelserne i stk. 2, litra a) og b), ikke 
længere er opfyldt.
____________
1Kommissionens forordning (EF) nr. 
595/2004 af 30. marts 2004 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 1788/2003 om 
indførelse af en støtteordning for 
producenter af visse markafgrøder (EFT 
L 94 af 31.03.04, s. 22).

Or. fr

Begrundelse

Da der er tale om et vigtigt element, bør artikel 23 i gennemførelsesforordning nr. 595/2004 
genindsættes i basisretsakten og bør ikke behandles ved delegeret retsakt.

Ændringsforslag 36
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 75a
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Producenternes forpligtelser
Producenten skal sikre sig, at den 
opkøber, han leverer til, er godkendt. 
Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
det tilfælde, at der leveres til en opkøber, 
som ikke er godkendt.

Or. fr

Begrundelse

Da der er tale om et vigtigt element, bør artikel 24, stk. 1, i gennemførelsesforordning nr. 
595/2004 genindsættes i basisretsakten og bør ikke behandles ved delegeret retsakt. 

Ændringsforslag 37
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 96

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 96 udgår
Delegerede beføjelser

1. For at undgå, at 
produktionskapaciteten øges, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter:
a) opstille en liste over situationer, hvor 
rydning ikke giver 
genplantningsrettigheder
b) vedtage regler for overførsel af 
plantningsrettigheder mellem reserver
c) forbyde afsætning af vin eller 
vinprodukter, der udelukkende er bestemt 
til vinavlerens privatforbrug.
2. For at producenter, der foretager 
rydning, behandles ens, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
vedtage regler, der sikrer, at der rent 
faktisk foretages rydning i de tilfælde, 
hvor der tildeles 
genplantningsrettigheder.
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3. For at beskytte EU's midler og EU-
vines identitet, herkomst og kvalitet, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter:
a) fastsætte, at der skal oprettes en 
analysedatabank for isotopdata, der kan 
gøre det lettere at afsløre svig, og som skal 
opbygges på basis af prøver, som 
medlemsstaterne udtager, samt vedtage 
regler for medlemsstaternes egne 
databanker
b) vedtage regler for kontrolorganer og 
den bistand, de skal yde hinanden
c) vedtage regler for fælles brug af 
medlemsstaternes resultater
d) vedtage regler for anvendelse af 
sanktioner i tilfælde af usædvanlige 
omstændigheder.

Or. de

Ændringsforslag 38
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 96 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forbyde afsætning af vin eller 
vinprodukter, der udelukkende er bestemt 
til vinavlerens privatforbrug.

c) vedtage bestemmelser vedrørende vin 
eller vinprodukter, der udelukkende er 
bestemt til vinavlerens privatforbrug.

Or. fr

Begrundelse

Sådan som artiklen var udformet, tillod den ikke længere produktion af vin til privat forbrug, 
hvilket på nuværende tidspunkt er tilladt ifølge EU-lovgivningen
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Ændringsforslag 39
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 97

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage alle 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med denne underafdeling, bl.a. regler for:

Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser svarende til 
dette underafsnit, der omfatter følgende 
elementer: 

a) tildeling af nyplantningsrettigheder, 
herunder registrerings- og 
meddelelsesforpligtelser

a) bestemmelser, som har til formål at 
undgå for store administrative 
omkostninger i forbindelse med 
anvendelsen af bestemmelserne i dette 
underafsnit

b) overførsel af genplantningsrettigheder, 
herunder reduktionskoefficienter

b) samtidig forekomst af dyrkningsarealer 
som omhandlet i artikel 91, stk. 2 

c) registre, som medlemsstaterne skal 
føre, og meddelelser til Kommissionen, 
herunder eventuelt valg af reserveordning

c) anvendelsen af en 
reduktionskoefficient i overensstemmelse 
med artikel 93, stk. 5.

d) tildeling af plantningsrettigheder fra 
reserven
e) kontrol, som medlemsstaterne skal 
foretage, og meddelelse af oplysninger om 
sådan kontrol til Kommissionen

f) meddelelse fra medlemsstaterne om, at 
de agter at anvende artikel 89, stk. 5, på 
deres område.

Or. de

Ændringsforslag 40
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger til fastsættelse af 2. Kommissionen fastsætter den i stk. 1 
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støtten træffes af Rådet i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 3.

omhandlede støtte ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 321, stk. 1a, 
idet den tager hensyn til referenceprisen 
for skummetmælkspulver, der er fastsat i 
artikel 8, stk. 1, litra e), nr. ii), og 
udviklingen af markedssituationen hvad 
angår skummetmælk og 
skummetmælkspulver. Det er vigtigt, at 
der tages hensyn støtteforanstaltninger 
for landbrugsprodukter fra 
fjernområderne i betragtning af de 
foreslåede ændringer til nærværende 
forordning.  

Or. pt

Ændringsforslag 41
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 108 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 108 a (ny)
Støtteberettigede produkter

1. Medlemsstaterne kan udbetale støtte til 
de støtteberettigede produkter, der er 
anført i bilag I til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 657/2008 af 10. juli 
2008 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for 
så vidt angår EF-støtte til uddeling af 
mælk og mejeriprodukter til skoleelever1. 
De kan anvende strengere normer i 
overensstemmelse med kravene til 
støtteberettigede produkter i bilag I i 
forordning (EF) nr. 657/2008. 
2. I de franske oversøiske departementer 
må chokolademælk og anden 
aromatiseret mælk, der er nævnt i bilag I i 
forordning (EF) nr. 657/2008, gerne være 
rekonstitueret mælk.
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3. Medlemsstaterne kan give tilladelse til, 
at der tilsættes højst 5 mg fluor pr. kg 
produkt til produkterne i kategori I. 
4. Der ydes kun støtte til produkterne i 
bilag I til forordning nr. 657/2008, hvis de 
opfylder kravene i forordning (EF) nr. 
852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig 
kravene i bilag II, del I, i forordning (EF) 
nr. 853/2008 om tilberedning på en 
autoriseret virksomhed og 
identifikationsmærkning. 
________________
EUT L 183 af 11.7.2008, s. 17.

Or. fr

Begrundelse

Da der er tale om et strukturelt element af støtten, bør de produkter, der kan få støtte i 
forbindelse med levering af mejeriprodukter til skoleelever, fremgå af basisretsakten. 
(anvendelse af artikel 3 og bilag I i gennemførelsesforordning 657/2008).

Ændringsforslag 42
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 108 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 108b
Støttebetingelser

1. Støtten ydes til børn, der er indskrevet i 
institutioner, som tilhører en af følgende 
kategorier: børnehaver/børnehaveklasser 
eller andre forskoleinstitutioner, 
primærskoler og sekundærskoler, der 
drives eller er anerkendt af 
medlemsstatens myndigheder. 
Modtagerne modtager kun støtte for 
skoledage. Uddannelsesmyndigheden eller 
uddannelsesinstitutionen giver 
medlemsstatens myndigheder og eventuelt 
ansøgeren meddelelse om det samlede 
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antal skoledage, ekskl. fridage. 
Eleverne får ikke støtte under ophold på 
feriekolonier.
2. Følgende kan ansøge om støtte: 
a) undervisningsinstitutioner
b) undervisningsmyndigheder, der 
ansøger om støtte til produkter, som 
uddeles til elever, der hører under deres 
ansvarsområde 
c) leverandører af produkterne, hvis 
medlemsstaten tillader det 
d) en organisation, der ansøger om støtte 
på vegne af en eller flere 
undervisningsinstitutioner eller 
undervisningsmyndigheder, og som er 
oprettet specielt til dette formål, hvis 
medlemsstaten tillader det. 
3. Støtteansøgeren skal være godkendt af 
myndighederne i den medlemsstat, hvor 
den undervisningsinstitution, som 
produkterne leveres til, er beliggende.

Or. fr

Begrundelse

Da der er tale om et strukturelt element af støtten, bør de produkter, der kan få støtte i 
forbindelse med levering af mejeriprodukter til skoleelever, fremgå af basisretsakten 
(anvendelse af artikel 2, artikel 5, stk. 3, artikel 6, stk. 2, og artikel 7 i forordning (EF) nr. 
657/2008)

Ændringsforslag 43
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage hensyn til udviklingen i 
forbrugsmønstret for mejeriprodukter og 

udgår
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innovationen og udviklingen på markedet 
for mejeriprodukter fastsætter 
Kommissionen ved delegerede retsakter de 
produkter, der er omhandlet i artikel 108, 
stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Da der er tale om et strukturelt element af støtten, bør de produkter, der kan få støtte i 
forbindelse med levering af mejeriprodukter til skoleelever, fremgå af basisretsakten.

Ændringsforslag 44
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre, at støttemodtagerne og –
ansøgerne er berettiget til den støtte, der er 
omhandlet i artikel 108, stk. 1, opfyldes, 
kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter fastsætte betingelserne for ydelse 
af støtte. 

2. For at sikre, at støttemodtagerne og –
ansøgerne er berettiget til den støtte, der er 
omhandlet i artikel 108, stk. 1, opfyldes, 
kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter fastsætte betingelserne for ydelse 
af støtte. 

For at sikre, at ansøgerne opfylder deres 
forpligtelser, vedtager Kommissionen ved 
delegerede retsakter foranstaltninger til 
forebyggelse af svig og 
uregelmæssigheder, bl.a.:

For at sikre, at ansøgerne opfylder deres 
forpligtelser, vedtager Kommissionen ved 
delegerede retsakter bestemmelser om
stillelse af en sikkerhed som garanti for 
gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er 
udbetalt støtteforskud. 

a) suspension af retten til at deltage i 
støtteordningen
b) stillelse af en sikkerhed som garanti for 
gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er 
udbetalt støtteforskud

c) anvendelse af sanktioner for at 
forebygge svigagtig adfærd.

Or. fr
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Begrundelse

For at sikre juridisk klarhed bør de gennemførelsesbestemmelser, der er overdraget til 
Kommissionen med hensyn til sanktioner, samles i gennemgående artikler. Princippet om 
sanktioner bør således fastlægges i en ad hoc-artikel, og en række gennemgående artikler 
tilkendegiver derefter dette princip.

Ændringsforslag 45
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU finansierer betaling til 
producentorganisationer i humlesektoren, 
der er anerkendt i henhold til artikel 209,
med henblik på at finansiere de mål, der er 
omhandlet i den artikel.

1. EU finansierer betaling til 
producentorganisationer i humlesektoren, 
der er anerkendt i henhold til artikel 209,
som skal finansiere de mål, der er 
omhandlet i den artikel, hvilket for 
Tysklands vedkommende beløber sig til 
2 277 000 EUR om året.

2. EU's årlige finansiering af betalingen 
til producentorganisationer som 
omhandlet i stk. 1 udgør 2 277 000 EUR 
for Tyskland.

2. Det beløb, der skal udbetales til hver 
producentorganisation, skal stå i forhold 
til medlemmernes støtteberettigede 
humlearealer.  Støtteberettigede er de 
humlearealer i Tyskland, som på 
tidspunktet for indgivelsen af 
ansøgningen er tilplantet med en ensartet 
tæthed på mindst 1500 planter pr. ha ved 
dobbelt opbindning eller mindst 2000 
planter pr. ha ved enkelt opbindning.
3. Før en betaling bevilges, foretager den 
kompetente tyske myndighed en 
administrativ kontrol af alle 
støtteansøgninger og krydskontrol af 
støtteberettigede arealer, der tildeles 
støtte, med bl.a. data fra det integrerede 
forvaltnings- og kontrolsystem i henhold 
til målene i afsnit II, kapitel 4, i 
forordning (EF) nr. 73/2009.
4. Derudover gennemføres der kontrol på 
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stedet for hver producentorganisation, der 
dækker mindst 5 % af den støtte, der vil 
blive fordelt. Der kan gives et varsel under 
forudsætning af, at formålet med 
kontrollen ikke bringes i fare.
5. Er der foretaget uberettiget udbetaling, 
finder reglerne i artikel 80 i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1122/2009 tilsvarende anvendelse. 

Or. de

Ændringsforslag 46
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at formålene med den støtte, 
der er omhandlet i artikel 209, opfyldes, 
kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter vedtage regler for:

For at sikre, at formålene med den støtte, 
der er omhandlet i artikel 209, opfyldes, 
kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nødvendige foranstaltninger under dette 
stykke for:

a) støtteansøgninger, herunder regler for 
frister og ledsagedokumenter

a) udbetaling af støtten

støtteberettigelse, herunder regler for 
støtteberettigede humlearealer og 
beregning af det beløb, der skal betales til 
hver producentorganisation

b) proceduren for ansøgning om støtte, 
herunder bestemmelser vedrørende frister 
og bilag

sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af 
uretmæssig betaling.

c) gennemførelse af kontroller.

Or. de
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Ændringsforslag 47
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 118

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede beføjelser Finansiering af anerkendelsesplaner
For at sikre effektiv og målrettet 
udnyttelse af støtten til 
producentsammenslutninger i sektoren 
for frugt og grøntsager vedtager 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
regler for: 

1. Støttesatserne i artikel 117, stk. 3, 
halveres for den del af den afsatte 
produktion, der overstiger 
1 000 000 EUR.

a) finansiering af 
producentsammenslutningers 
anerkendelsesplaner

2. Der fastsættes et årligt loft over støtten i 
artikel 117, stk. 1, litra a) på 100 000 EUR 
for hver producentsammenslutning.

b) støttetærskler og -lofter og omfanget af 
EU's medfinansiering af støtten
c) grundlaget for beregning af støtten, 
herunder værdien af 
producentsammenslutningers afsatte 
produktion

3. Hvis en del af gennemførelsen ikke 
forløber i et fuldt kalenderår, reduceres de 
i stk. 2 omtalte lofter forholdsmæssigt.

d) producentsammenslutningers 
støtteberettigelse

4. Støtten i artikel 117, stk. 1, udbetales:

e) producentsammenslutningers vigtigste 
aktiviteter

a)  i årlige eller halvårlige rater ved 
afslutningen af hver årlig eller halvårlig 
periode eller semester til gennemførelse af 
anerkendelsesplanen eller

f) indhold, indsendelse og godkendelse af 
anerkendelsesplaner 

b)  i rater for en del af en årlig periode, 
hvis planen starter i løbet af den årlige 
periode, eller hvis der inden en årlig 
periode slutter, opnås anerkendelse. 

g) betingelser for 
producentsammenslutningers anmodning 
om ændringer af anerkendelsesplaner

Ved beregningen af raterne kan 
medlemsstaterne gå ud fra den afsatte 
produktion i en anden periode end den, 
som raten udbetales for, hvis dette er 
påkrævet af hensyn til kontrollen. 
Forskellen mellem perioderne skal være 
mindre end længden den pågældende 
periodes længde. 

h) investeringsstøtte 5. Vekselkursen for de beløb, der er nævnt 
i stk. 1 og 2, er den seneste vekselkurs, 
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som Den Europæiske Centralbank 
offentliggør inden den første dag i den 
periode, som den pågældende støtte ydes 
for.

i) sammenlægning af 
producentsammenslutninger og 
opretholdelse af støtte. 

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 118, 
litra a).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 48
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 118 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118a
Unionens finansielle bidrag

1. EU-bidraget til finansieringen af den 
støtte, der er nævnt i artikel 117, stk. 1, 
litra a), andrager: 
a) 75 % i regioner, der er berettiget til 
støtte under konvergensmålet, og
b) 50 % i de øvrige regioner.
Medlemsstaten betaler den resterende del
af støtten som et fast beløb. I 
støtteansøgningen skal det ikke 
dokumenteres, hvad støtten skal anvendes 
til. 
2. EU-bidraget til finansieringen af den 
støtte, der er nævnt i artikel 117, stk. 1, 
litra b), udtrykt i kapitaltilskud eller i 
kapitaltilskud-ækvivalent, må i forhold til 
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de støtteberettigede investeringsudgifter 
ikke overstige:
a) 50 % i regioner, der er berettiget til 
støtte under konvergensmålet, og
b) 30 % i de øvrige regioner.
3. De berørte medlemsstater forpligter sig 
til at deltage i finansieringen af de 
støtteberettigede investeringsudgifter med 
mindst 5 %.
Modtagerne af støtten deltager i 
finansieringen af de støtteberettigede 
investeringsudgifter med mindst:
a) 25 % i regioner, der er berettiget til 
støtte under konvergensmålet,
b) 45 % i de øvrige regioner.

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 118, 
litra b).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 49
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 118 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118b
Den afsatte produktions værdi

1. Bestemmelserne i artikel 126c finder 
tilsvarende anvendelse på 
producentsammenslutninger.
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2. Hvis værdien af et produkt er blevet 
forringet af årsager, der er blevet behørigt 
begrundet over for en medlemsstat, og 
som producentsammenslutningen 
hverken kan kontrollere eller holdes 
ansvarlig for, udgør værdien af den 
afsatte produktion mindst 65 % af den 
værdi, der er anført og kontrolleret af 
medlemsstaten i den eller de tidligere 
ansøgninger om støtte for den seneste 
årsperiode, eller såfremt den ikke 
foreligger, af den værdi, som oprindelig 
blev anført i den godkendte 
anerkendelsesplan.
3. Den afsatte produktions værdi beregnes 
i henhold til den lovgivning, der gælder 
for den periode, som der anmodes om
støtte for.

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 118, 
litra c).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 50
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 118 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 118c
Producentsammenslutningers 

støtteberettigelse
Medlemsstaterne vurderer 
producentsammenslutningernes 
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berettigelse til støtte i henhold til denne 
forordning med henblik på at fastslå, at 
ydelse af støtte er behørigt begrundet 
under hensyntagen til vilkårene og datoen 
for eventuel tidligere ydelse af offentlig 
støtte til de producentorganisationer eller 
-sammenslutninger, hvorfra 
medlemmerne af den pågældende 
producentsammenslutning kommer, samt 
til eventuelle medlemsbevægelser mellem 
producentorganisationer og -
sammenslutninger.

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 118, 
litra d).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 51
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 119 – litra d, e, f, g, h (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) producentsammenslutningers vigtigste 
aktiviteter
e) indhold, indsendelse og godkendelse af 
anerkendelsesplaner 
f) betingelser for 
producentsammenslutningers anmodning 
om ændringer af anerkendelsesplaner
g) investeringsstøtte 
h) sammenlægning af 
producentsammenslutninger og 
opretholdelse af støtte. 

Or. fr
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Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af.  De andre dele (her bestemmelserne i artikel 118, litra e), 
nr. i)) hører under den direkte forvaltning af produktionssammenslutningerne og dermed en 
ensartet anvendelse af lovgivningen, altså gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 52
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 126

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Delegerede beføjelser Finansiering af driftsfonde
For at sikre effektiv, målrettet og 
bæredygtig udnyttelse af støtten til 
producentsammenslutninger i sektoren 
for frugt og grøntsager kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
regler vedtage regler for: 

Medlemmernes finansielle bidrag til 
driftsfonden, jf. artikel 120, stk. 1, 
fastsættes af producentorganisationen.

a) driftsfonde og driftsprogrammer, 
herunder regler for: 

Alle producenter skal kunne udnytte 
driftsfonden, og alle producenter skal 
kunne være med til på demokratisk vis at 
træffe beslutning om anvendelsen af 
producentorganisationens ressourcer og 
de finansielle bidrag til driftsfonden.

i) finansiering og anvendelse af 
driftsfonde
ii) indhold, godkendelse og ændring af 
driftsprogrammer
iii) støtteberettigelse for så vidt angår 
foranstaltninger eller udgifter under 
driftsprogrammer og supplerende 
nationale regler i den forbindelse 
iv) forholdet mellem driftsprogrammer og 
programmer for udvikling af 
landdistrikter
v) delvise driftsprogrammer
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vi) overvågning og evaluering af 
driftsprogrammer
b) nationale regler og national strategi for 
driftsprogrammer, herunder regler for:
i) struktur og indhold for så vidt angår 
nationale regler og national strategier
ii) overvågning, evaluering og
meddelelser for så vidt angår nationale 
regler og nationale strategier
c) finansiel bistand fra EU, herunder 
regler for: 
i) grundlaget for beregning af den 
finansielle bistand fra EU, herunder 
værdien af producentsammenslutningers 
afsatte produktion
ii) referenceperioder for støtteberegning
iii) beskæring af rettighederne til finansiel 
bistand i tilfælde af for sen indgivelse af 
støtteansøgninger
iv) stillelse og fortabelse af sikkerhed i 
tilfælde af forskudsbetalinger
d) kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger, herunder 
regler for:
i) udvælgelse af kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger 
ii) definition af tilbagekøb fra markedet
iii) tilbagekøbte produkters 
anvendelsesformål
iv) maksimumsstøtte i forbindelse med 
tilbagekøb fra markedet
v) forhåndsmeddelelse i tilfælde af 
tilbagekøb fra markedet
vi) beregning af den afsatte 
produktionsmængde i tilfælde af 
tilbagekøb 
vii) anbringelse af EU-symbolet på 
emballager med produkter til gratis 
uddeling
viii) les conditions applicables aux 
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destinataires des produits retirés;
ix) definition af grøn høst og undladt høst
x) betingelser for anvendelse af grøn høst 
og undladt høst 
xi) formål med høstforsikring
xii) definition af ugunstige vejrforhold
betingelser for støtte til dækning af 
administrationsomkostningerne ved 
oprettelse af gensidige fonde
e) national finansiel bistand, herunder 
regler for:
i) producenters organiseringsgrad
ii) ændring af driftsprogrammer
iii) beskæring af rettighederne til finansiel 
bistand i tilfælde af for sen indgivelse af 
ansøgninger om finansiel bistand
iv) stillelse, frigivelse og fortabelse af 
sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger
v) maksimal national finansiel støtte, der 
kan refunderes af EU.

Or. fr

Begrundelse

Le financement, la base de calcul de l’aide, le seuil et plafonds de l'aide et le degré de 
cofinancement, ainsi que l'admissibilité des fonds opérationnels et programmes opérationnels 
constituent des éléments structurants de l'aide, et doivent à ce titre relever de l'acte de base 
(ici, la disposition de l'article 126 point a-i). Les autres composants relevant de la gestion 
directe des groupements de producteurs relèvent d'une application uniforme du droit, donc 
d'actes d’exécution. Par ailleurs, s'agissant du §3 point c iii, par souci de clarté juridique, il 
convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences d’application conférées 
à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction doit être ainsi arrêté par 
mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux décline ensuite ce principe.
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Ændringsforslag 53
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 126 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 126a
Foranstaltninger, aktioner eller udgifter, 

der er støtteberettigede i henhold til 
driftsprogrammerne

1. Medlemsstaterne fastsætter i den 
nationale strategi maksimale 
procentsatser for, hvor stor en del af 
fonden der kan bruges på en enkelt 
foranstaltning og/eller aktionstype 
og/eller udgift med henblik på at sikre en 
passende balance mellem de forskellige 
foranstaltninger.
2. Medlemsstaterne kan vedtage regler, 
der supplerer forordning (EF) nr. 
1182/2007 og nærværende forordning, for 
så vidt angår foranstaltninger, aktioner 
eller udgifter, der er støtteberettigede i 
henhold til driftsprogrammerne.

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 126, 
litra a), nr. iii).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter. 
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Ændringsforslag 54
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 126 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 126b
Værdien af en 

producentsammenslutnings afsatte 
produktion

1. I forbindelse med dette kapitel beregnes 
værdien af den afsatte produktion for en 
producentorganisation på grundlag af 
producentorganisationernes medlemmers 
produktion, for hvilken 
producentorganisationen er anerkendt.
2. I værdien af den afsatte produktion 
medregnes de medlemmers produktion, 
der forlader eller tilslutter sig 
producentorganisationen. 
Medlemsstaterne fastlægger betingelser, 
der gør det muligt at undgå overlapning. 
3. Den afsatte produktions værdi må ikke 
omfatte værdien af forarbejdede frugter 
og grøntsager eller andre produkter, der 
ikke hører til frugt- og grøntsagssektoren.
Har en producentorganisation, en 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller deres 
tilsluttede producenter eller 
datterselskaber, jf. denne artikels stk. 7, 
enten selv eller ved udlicitering 
forarbejdet frugt og grøntsager bestemt til 
forarbejdning til de forarbejdede frugt- og 
grøntsagsprodukter, der er anført i del X i 
bilag I, eller ethvert andet forarbejdet 
produkt, der er omhandlet i denne artikel 
og yderligere beskrevet i bilag VI b til 
nærværende forordning, beregnes den 
afsatte produktions værdi som en fast 
procentsats, der anvendes på af disse 
forarbejdede produkters fakturerede 
værdi.
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Den faste sats er:
a) 53 % for frugtsaft
b) 73 % for koncentreret saft
c) 77 % for tomatkoncentrat
d) 62 % for frosne frugter og grøntsager
e) 48 % for frugt- og grøntsagskonserves
f) 70 % for svampekonserves af slægten 
Agaricus
g) 81 % for frugt, foreløbigt konserveret i 
saltlage
h) 81 % for tørret frugt
i)  27 % for andre forarbejdede frugter og 
grøntsager
j) 12 % for forarbejdede aromatiske 
krydderurter
k) 41 % for paprikapulver.
4. Medlemsstaterne kan tillade 
producentorganisationer at medtage 
biprodukternes værdi i værdien af den 
afsatte produktion.
5.  I den afsatte produktions værdi 
medregnes værdien af tilbagekøb fra 
markedet, der er afhændet i henhold til 
artikel 10, stk. 4, litra a) og b), i 
forordning (EF) nr. 1182/2007, og som 
anslås til gennemsnitsprisen for de 
produkter, producentorganisationen 
afsatte i den foregående referenceperiode. 
6. Kun producentorganisationens 
tilsluttede producenters produktion, som 
afsættes af producentorganisationen, 
medregnes i den afsatte produktions 
værdi. Har en producentorganisations 
tilsluttede producenter en produktion, der 
afsættes af en anden 
producentorganisation, som deres egen 
organisation har udpeget i henhold til 
artikel 213, stk. 2, litra b) og c), 
medregnes denne produktion i værdien af 
den anden producentorganisations afsatte 
produktion.
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7. Den afsatte produktion af frugt og 
grøntsager bør faktureres "ab 
producentorganisation" eventuelt som 
klargjort og emballeret produkt, der er 
anført i del IX i bilag I, eksklusive:
a) moms
b) udgifter til intern transport, hvis der er 
stor afstand mellem 
producentorganisationens opsamlings-
eller emballeringscentral og 
producentorganisationens 
distributionssted.
Ved anvendelsen af litra b) i første afsnit 
fastsætter medlemsstaterne de 
nedsættelser, som skal anvendes på den 
fakturerede værdi for produkter, der 
faktureres på forskellige leverings- eller 
transportstadier.
8. Den afsatte produktions værdi kan også 
beregnes "ab datterselskab" på samme 
måde som i stk. 6, hvis mindst 90 % af 
datterselskabets kapital ejes:
a) af producentorganisationen eller 
sammenslutningen af 
producentorganisationer, eller
b) af producenter, der er tilsluttet 
producentorganisationerne eller 
sammenslutningerne af 
producentorganisationer, forudsat at 
medlemsstaten har godkendt dette, og det 
bidrager til at nå målene i artikel 3, stk. 1, 
litra b) og c), i forordning (EF) nr. 
1182/2007.
9. Hvis produktionen falder som følge af 
vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme 
eller skadedyrsangreb, kan en eventuel 
forsikringserstatning, der i den 
forbindelse modtages i henhold til 
høstforsikringsforanstaltninger, jf. 
afdeling 6 i kapitel III, eller tilsvarende 
foranstaltninger, der forvaltes af 
producentorganisationen, medregnes i 
den afsatte produktions værdi.
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Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 126, 
litra c), nr. i).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 55
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 126 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 126c
Maksimumsstøtte i forbindelse med 

tilbagekøb fra markedet
1. Støtten til tilbagekøb af produkter, der 
omfatter både EU's bidrag og 
producentorganisationens bidrag, må ikke 
overstige de beløb, der i bilag X er fastsat 
for de produkter, som er anført i dette 
bilag. Medlemsstaterne fastsætter 
maksimumstøtten til andre produkter.
2. Tilbagekøb fra markedet må ikke 
overstige 5 % af en 
producentorganisations afsatte 
produktionsmængde af et givet produkt. 
Mængder, der er afhændet på en af de 
måder, der er nævnt i artikel 10, stk. 4, 
litra a) og b), i forordning (EF) nr. 
1182/2007, eller på en anden måde, som 
medlemsstaterne har godkendt, 
medregnes dog ikke i denne procentsats.
Den afsatte produktionsmængde beregnes 
som gennemsnittet af de 
produktionsmængder, der er afsat i de 
foregående tre år. Hvis disse oplysninger 
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ikke foreligger, anvendes den afsatte 
produktionsmængde, som 
producentorganisationen blev anerkendt 
for.
Procentsatsen i første afsnit er et årligt 
gennemsnit for en treårsperiode, der i et 
år højst må overskrides med 5 
procentpoint.

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 126, 
litra d), nr. iv).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 56
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 127

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe alle 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med denne underafdeling for så vidt angår: 

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe alle 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med denne underafdeling for så vidt angår: 

a) forvaltning af driftsfonde og meddelelser 
om overslag over driftsfonde

a) forvaltning af driftsfonde og meddelelser 
om overslag over driftsfonde, forholdet 
mellem driftsprogrammer og programmer 
for udvikling af landdistrikter, delvise 
driftsprogrammer

b) indsendelse af driftsprogrammer, 
herunder frister og krævede 
ledsagedokumenter 

b) indsendelse af driftsprogrammer, 
herunder frister og krævede 
ledsagedokumenter 

ba) nationale regler og en national 
strategi for driftsprogrammer, herunder 
regler for: 
i) struktur og indhold for så vidt angår 
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nationale regler og nationale strategier 
ii) overvågning, evaluering og 
meddelelser for så vidt angår nationale 
regler og nationale strategier

c) operationelle programmers format c) operationelle programmers format
d) forvaltning af overvågning og 
evaluering af nationale strategier og 
driftsprogrammer i henhold til artikel 126, 
litra a), nr. vi)

d) overvågning og evaluering af nationale 
strategier og driftsprogrammer

da) finansiel bistand fra EU, herunder 
regler for: 
i) referenceperioder for støtteberegning
ii) beskæring af rettighederne til finansiel 
bistand i tilfælde af for sen indgivelse af 
støtteansøgninger
iii) stillelse og fortabelse af sikkerhed i 
tilfælde af forskudsbetalinger

e) meddelelser fra medlemsstaterne til 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisation om størrelsen af den 
godkendte støtte 

e) meddelelser fra medlemsstaterne til 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisation om størrelsen af den 
godkendte støtte 

f) støtteansøgninger og –betalinger, 
herunder forskuds- og delbetalinger

f) støtteansøgninger og –betalinger, 
herunder forskuds- og delbetalinger

fa) kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger, herunder 
regler for:
i) udvælgelse af kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger 
ii) definition af tilbagekøb fra markedet
iii) tilbagekøbte produkters 
anvendelsesformål
iv) forhåndsmeddelelse i tilfælde af 
tilbagekøb fra markedet
v) beregning af den afsatte 
produktionsmængde i tilfælde af 
tilbagekøb
vi) anbringelse af EU-symbolet på 
emballager med produkter til gratis 
uddeling
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vii) betingelserne for modtagere af 
tilbagekøbte produkter
viii) definition af grøn høst og undladt 
høst

g) lån til finansiering af 
kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger

g) lån til finansiering af 
kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger

h) overholdelse af handelsnormer i tilfælde 
af tilbagekøb

h) overholdelse af handelsnormer i tilfælde 
af tilbagekøb

i) transport- sorterings- og 
emballeringsomkostninger i tilfælde af 
gratis uddeling

i) transport- sorterings- og 
emballeringsomkostninger i tilfælde af 
gratis uddeling

j) salgsfremme-, kommunikations- og 
uddannelsesforanstaltninger i forbindelse 
med kriseforebyggelse og krisestyring

j) salgsfremme-, kommunikations- og 
uddannelsesforanstaltninger i forbindelse 
med kriseforebyggelse og krisestyring

ja) betingelser for anvendelse af grøn høst 
og undladt høst 
jb) formål med høstforsikring
jc) definition af ugunstige vejrforhold
jd) betingelser for støtte til dækning af 
administrationsomkostningerne ved 
oprettelse af gensidige fonde

k) forvaltning af 
høstforsikringsforanstaltninger

k) forvaltning af 
høstforsikringsforanstaltninger

k a) national finansiel bistand, herunder 
regler for:
i) producenters organiseringsgrad
ii) ændring af driftsprogrammer
iii) begrænsning af rettighederne til 
finansiel bistand i tilfælde af for sen 
indgivelse af ansøgninger om finansiel 
bistand
iv) stillelse, frigivelse og fortabelse af 
sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger
v) maksimal national finansiel støtte, der 
kan refunderes af EU

l) bestemmelser for statsstøtte til 
kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger

l) bestemmelser for statsstøtte til 
kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger

m) tilladelse til at yde national finansiel m) tilladelse til at yde national finansiel 
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bistand bistand
n) ansøgning om og udbetaling af national 
finansiel bistand

n) ansøgning om og udbetaling af national 
finansiel bistand

o) refusion af national finansiel bistand o) refusion af national finansiel bistand

Or. fr

Begrundelse

Finansieringen, grundlaget for beregning af støtten, tærskler og lofter for støtten og andelen 
af medfinansieringen samt producentsammenslutningers adgang udgør strukturelle elementer 
af støtten og bør derfor fremgå af basisretsakten (i dette tilfælde bestemmelsen i artikel 126, 
litra d), nr. iv).  De andre dele hører under den direkte forvaltning af 
produktionssammenslutningerne og dermed en ensartet anvendelse af lovgivningen, altså 
gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 57
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 128 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) uddeling af produkter hidrørende fra 
frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til børn i 
uddannelsesinstitutioner, herunder 
børnehaver og børnehaveklasser, andre 
førskoleinstitutioner og skoler på primær-
og sekundærtrinnet 

a) uddeling af produkter hidrørende fra 
frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren til børn i 
uddannelsesinstitutioner, der drives eller er 
anerkendt af medlemsstaterne, herunder 
børnehaver og børnehaveklasser, andre 
førskoleinstitutioner og skoler på primær-
og sekundærtrinnet 

Or. de
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Ændringsforslag 58
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 128 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med fastlæggelsen af deres 
strategier opstiller medlemsstaterne en liste 
over produkter hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren, der vil være 
støtteberettigede i henhold til deres 
respektive ordninger. Listen må dog ikke 
omfatte produkter, der er udelukket ved en 
foranstaltning vedtaget af Kommissionen 
ved delegerede retsakter i henhold til 
artikel 129. De udvælger deres produkter 
efter objektive kriterier, der kan omfatte 
årstid, tilgængelighed eller miljøhensyn. I 
den forbindelse kan medlemsstaterne give 
fortrinsret til produkter med EU-
oprindelse.

3. I forbindelse med fastlæggelsen af deres 
strategier opstiller medlemsstaterne en liste 
over produkter hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren, der vil være 
støtteberettigede i henhold til deres 
respektive ordninger. Listen må dog ikke 
omfatte produkter, der er udelukket ved en 
foranstaltning vedtaget af Kommissionen 
ved delegerede retsakter i henhold til 
artikel 129. I behørigt begrundede tilfælde 
kan denne strategi imidlertid fastlægge, at 
sådanne produkter er støtteberettiget, når 
der kun er tilsat begrænsede mængder af 
de stoffer, der er anført i bilag I.

Medlemsstaterne sørger for, at deres 
sundhedsmyndigheder godkender listen 
over produkter, der er støtteberettiget i 
henhold til ordningen. 
De udvælger deres produkter efter 
objektive kriterier, der kan omfatte årstid, 
tilgængelighed eller miljøhensyn. I den 
forbindelse kan medlemsstaterne give 
fortrinsret til produkter med EU-
oprindelse.

Or. de
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Ændringsforslag 59
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 128 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaternes strategi fastlægger:
– programmets målgruppe

– programmets merværdi, navnlig hvor 
frugten undtagelsesvist serveres samtidig 
med andre måltider
– kontrolforanstaltninger
– tilknyttede foranstaltninger (f.eks. 
udfærdigelse af en webside, besøg på 
produktionssteder)
– det geografiske eller administrative 
niveau hvorpå programmet gennemføres. 

Or. de

Ændringsforslag 60
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 128 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 128a
Støtteberettigede omkostninger

1. Følgende omkostninger kommer i 
betragtning til fællesskabsstøtte: 
a) omkostninger til frugt- og 
grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt-
og grøntsagsprodukter og 
bananprodukter, der er omfattet af 
skolefrugtordning og leveret til 
undervisningsinstitutionen
b) relaterede omkostninger, dvs. 
omkostninger, der har direkte 
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sammenhæng med en skolefrugtordnings 
gennemførelse, dvs. udelukkende:
i) omkostninger i forbindelse med 
anskaffelse, leje og leasing af udstyr, hvis 
det er fastsat i strategien 
ii) planlagte kontrol- og 
evalueringsomkostninger, der er direkte 
forbundet med programmet 
iii) kommunikationsomkostninger, 
herunder omkostninger vedrørende 
plakaten "EU-program: skolefrugt".
Er omkostningerne i forbindelse med 
transport og uddeling af produkter, der 
indgår i en skolefrugtordning, faktureret 
særskilt, må disse omkostninger ikke 
overstige 3 % af frugtomkostningerne. 
Leveres produkter gratis til 
uddannelsesinstitutioner, kan 
medlemsstaterne acceptere fakturaer for 
transport og uddeling op til en øvre 
grænse, der er fastsat i medlemsstatens 
strategi. 
De nævnte kommunikationsomkostninger 
i første afsnit, litra b), nr. iii), kan ikke 
finansieres i andre 
fællesskabsstøtteordninger. 
2. De samlede omkostninger i henhold til 
stk. 1, første afsnit, litra b), nr. i) og iii), 
skal være udtrykt som et fast beløb og må 
ikke overstige en øvre grænse på 5 % af 
medlemsstatens andel af fællesskabsstøtte. 
I det år, hvor evalueringen finder sted, må 
de samlede omkostninger i henhold til stk. 
1, første afsnit, litra b), nr. i) og iii), ikke 
udgøre mere end 10 % af medlemsstatens 
tildeling af fællesskabsstøtte i det år, hvor 
evalueringen finder sted.

Or. de
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Ændringsforslag 61
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 128 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 128b
Almindelige støttebetingelser

1. Medlemsstaterne sørger for, at den 
støtte, der gives inden for rammerne af 
deres strategi, uddeles til de 
støtteansøgere, der har indgivet en gyldig 
støtteansøgning til myndighederne. 
Støtteansøgningen er kun gyldig, når den
er indgivet af en støtteansøger, der er 
godkendt af myndighederne i den 
medlemsstat, hvor den 
undervisningsinstitution, som 
produkterne leveres til, er beliggende. 
Medlemsstaterne kan godkende følgende 
ansøgere: 
a) undervisningsinstitutioner 
b) uddannelsesmyndigheder med henblik 
på produkter, der uddeles til børn under 
deres ansvarsområde 
c) leverandører og/eller distributører af 
produkterne 
d) organisationer, der handler på vegne af 
en eller flere undervisningsinstitutioner 
eller forvaltningsorganer, og som specifikt 
er oprettet til det formål 
e) ethvert andet offentligt eller privat 
organ, der varetager: 
i) uddeling af frugt- og 
grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt-
og grøntsagsprodukter og bananprodukter 
til undervisningsinstitutioner inden for 
rammerne af en skolefrugtordning, der er 
oprettet i medfør af eller tilpasset denne 
forordning 
ii) evaluerings- og/eller 
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kommunikationsforanstaltninger. 

Or. de

Ændringsforslag 62
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 128 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 128c
Generelle betingelser for godkendelse af 

støtteansøgere
1. Godkendelsen er betinget af, at 
ansøgeren over for myndighederne 
skriftligt forpligter sig til: 
a) at anvende produkter, der er støttet i 
henhold til en skolefrugtordning, der er 
indført i medfør af eller tilpasset denne 
forordning med henblik på konsum til 
elever i den eller de 
undervisningsinstitutioner, der ansøges 
om støtte til
b) at tilbagebetale uretmæssigt udbetalt 
støtte for de pågældende mængder, hvis 
det viser sig, at produkterne ikke er blevet 
uddelt til den fastsatte målgruppe, eller at 
der er blevet betalt for produkter, hvortil 
der ikke gives støtte i henhold til denne 
forordning 
c) ved svig eller grov forsømmelighed at 
betale et beløb, der svarer til forskellen 
mellem det oprindeligt udbetalte beløb og 
det beløb, som støtteansøgeren er 
berettiget til 
d) efter anmodning at stille de relevante 
bilagtil rådighed for myndighederne
e) at underkaste sig den kontrol, som den 
pågældende medlemsstats myndigheder 
træffer beslutning om, især 
regnskabskontrol og fysisk kontrol. 
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Medlemsstaterne kan gøre godkendelsen 
betinget af, at ansøgeren skriftligt 
forpligter sig yderligere over for 
myndighederne.
2. Hvis det konstateres, at en 
støtteansøger ikke længere opfylder 
betingelserne for godkendelse eller andre 
forpligtelser i henhold til denne 
forordning, bliver godkendelsen 
suspenderet eller trukket tilbage i en 
periode fra en til tolv måneder, afhængigt 
af, hvor alvorlig uregelmæssigheden er. 
Dette sker ikke i tilfælde af force majeure, 
eller hvis medlemsstaten fastslår, at 
uregelmæssigheden ikke er begået med 
overlæg og ikke skyldes forsømmelighed 
eller er af mindre betydning. Hvis 
godkendelsen trækkes tilbage, kan 
ansøgeren efter anmodning opnå fornyet 
godkendelse, når der er gået mindst tolv 
måneder.

Or. de

Ændringsforslag 63
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 129

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 129 udgår
Delegerede beføjelser

1. For at børn skal få sundere kostvaner, 
kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter vedtage regler for: 
a) produkter, der er udelukket fra 
ordningen
b) ordningens målgruppe
c) de nationale eller regionale strategier, 
som medlemsstaterne skal opstille for at 
kunne omfattes af støtten, herunder 
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ledsageforanstaltninger
d) godkendelse og udvælgelse af 
støtteansøgere.

Or. de

Ændringsforslag 64
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 130

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe alle 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med denne underafdeling for så vidt angår 
bl.a.: 

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe alle 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med denne underafdeling for så vidt angår 
bl.a.: 

a) endelig støttetildeling pr. medlemsstat a) støtte til uddeling af skolefrugt
b) støtteansøgninger og -betalinger b) endelig støttetildeling pr. medlemsstat
c) kontrol c) almindelige støttebetingelser
d) offentliggørelsesmetoder og 
netværksforanstaltninger i forbindelse 
med ordningen

d) særlige betingelser for godkendelse af 
visse ansøgere og suspension eller 
tilbagetrækning af godkendelsen 

e) meddelelse af oplysninger til 
Kommissionen.

e) støtteansøgninger og støttebetalinger

f) kontrol og sanktioner
g) overvågning og evaluering 
h) offentliggørelsesmetoder og 
netværksforanstaltninger i forbindelse 
med ordningen
i) meddelelse af oplysninger til 
Kommissionen
j) bestemmelser vedrørende henvisning til 
den finansielle støtte fra Kommissionen.

Or. de
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Ændringsforslag 65
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 138 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger 
gælder vine med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse eller vine med 
angivelse af druesort.

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger 
gælder vine med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse eller vine med 
angivelse af druesort.

Der kan ydes støtte til salgsfremstød på 
tredjelandsmarkeder for disse vine, 
forudsat at: 
a) produkterne er beregnet til direkte 
forbrug, der findes eksportmuligheder 
eller potentielle nye markeder for deres 
afsætning i de pågældende tredjelande, og 
de udviser høj værditilvækst 
b) produktets oprindelse er angivet som 
led i en oplysningskampagne eller et 
salgsfremstød, hvor det drejer sig om vin, 
med geografisk betegnelse 
c) den foranstaltning, hvortil der ydes 
støtte, er tydeligt beskrevet, herunder med 
angivelse af, hvilke produkter der kan 
blive tale om, markedsføringsindsatsen og 
de anslåede omkostninger 
d) støtten til salgsfremstød og 
oplysningsforanstaltninger ydes i højst tre 
år til en given modtager i et givet 
tredjeland; den kan dog om nødvendigt 
forlænges en gang for en periode på højst 
to år 
e) budskaberne i oplysningskampagner 
og/eller salgsfremstød baseres på vinens 
iboende egenskaber og overholder 
gældende lovgivning i de tredjelande, de 
er rettet mod 
f) modtagerne har den fornødne kapacitet 
til at håndtere specifikke problemer i 
relation til samhandelen med tredjelande 
og ressourcer til at sikre, at 
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foranstaltningen gennemføres så effektivt 
som muligt. Medlemsstaterne kontrollerer 
i den forbindelse navnlig, at produkterne 
såvel kvalitativt som kvantitativt er til 
rådighed i tilstrækkeligt omfang til at 
dække markedsefterspørgslen på lang 
sigt, efter at salgsfremstødet er ophørt. 
Støttemodtagerne kan være private 
virksomheder eller 
erhvervsorganisationer, 
producentorganisationer, 
brancheorganisationer eller, hvis 
medlemsstaten beslutter det, offentlige 
organer. Medlemsstaterne udpeger under 
ingen omstændigheder et offentligt organ 
som eneste støttemodtager i forbindelse 
med et salgsfremstød. 
Der foretrækkes mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder, jf. 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF, 
og kollektive mærker. 

Or. fr

Ændringsforslag 66
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved "normal fornyelse af udtjente 
vindyrkningsarealer" forstås 
genplantning af samme vinstoksort på 
samme parcel i henhold til samme 
vindyrkningssystem. Medlemsstaterne kan 
fastsætte yderligere krav, bl.a. vedrørende 
de genbeplantede vinmarkers alder.

Or. fr

Begrundelse

Definitionerne er vigtige elementer, som bør være omfattet af basisretsakten (overtagelse af 
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definitionen i artikel 6 i forordning (EF) nr. 555/2008).

Ændringsforslag 67
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 3 – afsnit 2 og afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der ydes ikke støtte til den normale 
fornyelse af udtjente vindyrkningsarealer.

Der ydes ikke støtte til den normale 
fornyelse af udtjente vindyrkningsarealer, 
dvs. genplantning af samme vinstoksort 
på samme parcel i henhold til samme 
vindyrkningssystem.

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere 
krav, bl.a. vedrørende de genbeplantede 
vinmarkers alder.

Or. fr

Ændringsforslag 68
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskuddet til omstrukturerings- og 
omstillingsomkostningerne dækker ikke 
udgifterne til anskaffelse af 
landbrugskøretøjer.

Or. fr
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Ændringsforslag 69
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 139 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
støttens nærmere dækning og størrelse. 
Reglerne kan bl.a. vedrøre betaling af 
faste beløb, den maksimale støtte pr. 
hektar og justering af støtten på grundlag 
af objektive kriterier. Såfremt anvendte 
plantningsrettigheder ikke hidrører fra 
omstruktureringsoperationen og for at 
undgå enhver konkurrencefordrejning, 
nedsættes støtten tilsvarende for at tage 
hensyn til det forhold, at de anvendte 
plantningsrettigheder ikke har medført 
udgifter til rydning. 
Støtten ydes for det beplantede areal, som 
fastlagt i henhold til artikel 75, stk. 1, i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
555/2008 af 27. juni 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 479/2008 om den 
fælles markedsordning for vin for så vidt 
angår støtteprogrammer, samhandel med 
tredjelande, produktionskapacitet og 
kontrol i vinsektoren1. 
___________
EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det forhold, at der efter den normale 
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produktionscyklus (ikke høst) er efterladt 
salgbare druer på planterne, betragtes 
ikke som grøn høst. 

Or. fr

Ændringsforslag 71
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det forhold, at der efter den normale 
produktionscyklus (ikke høst) er efterladt 
salgbare druer på planterne, betragtes 
som grøn høst.

Or. fr

Begrundelse

Definitionerne er vigtige elementer, som bør være omfattet af basisretsakten (overtagelse af
definitionen i artikel 11 i forordning (EF) nr. 555/2008).

Ændringsforslag 72
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 140 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Arealet for en parcel, for hvilken der 
ydes støtte til grøn høst, tælles ikke med 
ved beregningen af udbyttegrænserne i de 
tekniske specifikationer for vine med 
geografisk betegnelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 73
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udtrykket "vejrforhold, der kan 
henregnes under naturkatastrofer" har 
samme betydning som i artikel 2, stk. 8, i 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1857/2006.

Or. fr

Begrundelse

Definitionerne er vigtige elementer, som bør være omfattet af basisretsakten (overtagelse af 
definitionen i artikel 16 i forordning (EF) nr. 555/2008).

Ændringsforslag 74
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 142 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Høstforsikring kan indføres af 
medlemsstaterne i deres støtteprogram 
efter følgende regler:
a) medlemsstaterne vedtager nærmere 
bestemmelser om gennemførelsen af 
høstforsikringsforanstaltninger, herunder 
de nødvendige bestemmelser til at sikre, at 
de ikke forvrider konkurrencen på 
forsikringsmarkedet 
b) producenter, der søger om støtte under 
ordningen, forelægger deres 
forsikringspolice for de nationale 
myndigheder, for at medlemsstaterne kan 
opfylde den i stk. 2 fastsatte betingelse
c) medlemsstaterne fastsætter lofter for, 
hvor meget der kan modtages i støtte 
under overholdelse af de i stk. 3 fastsatte 
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betingelser.
Om nødvendigt kan medlemsstaterne 
fastsætte niveauet på grundlag af 
standardomkostninger og 
standardoverslag over indkomsttab. 
Medlemsstaterne sørger for, at 
beregningerne: 
i) kun indeholder verificerbare 
oplysninger 
ii) er baseret på tal, der er opstillet på 
grundlag af passende ekspertise 
iii) klart angiver kilden til tallene 
iv) er differentierede for i fornødent 
omfang at tage hensyn til regionale eller 
lokale forhold. 

Or. fr

Ændringsforslag 75
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 143 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omkostninger ved udvikling af nye 
produkter, processer og teknologier som 
omhandlet i litra b) skal vedrøre 
forberedende operationer, såsom design-, 
produkt-, proces- eller teknologiudvikling 
og -afprøvning og dermed forbundne 
materielle og immaterielle investeringer 
inden anvendelsen af de nyudviklede 
produkter, processer og teknologier til 
kommercielle formål. 

Or. fr
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Ændringsforslag 76
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 143 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De støtteberettigede udgifter omfatter 
ikke de poster, der er nævnt i artikel 71, 
stk. 3, litra a), b) og c), i forordning (EF) 
nr. 1698/2005.

3. Følgende udgifter er støtteberettigede: 

a) bygning, erhvervelse, herunder leasing 
eller forbedring af fast ejendom 
b) køb eller leasing med købsret af nye 
maskiner, herunder computersoftware op 
til aktivets markedsværdi; andre 
omkostninger i forbindelse med 
lejekontrakten, såsom udlejers fortjeneste, 
rentefinansieringsomkostninger, 
generalomkostninger og 
forsikringsudgifter, er ikke 
støtteberettigede 
c) generalomkostninger i forbindelse med 
de i litra a) og b) nævnte udgifter, f.eks. 
honorarer til arkitekter, ingeniører og 
konsulenter, 
gennemførlighedsundersøgelser og 
erhvervelse af patentrettigheder og 
licenser. 
Som en undtagelse fra litra b), kun 
gældende for mikrovirksomheder og små 
og mellemstore virksomheder i den i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF 
fastsatte betydning kan medlemsstaterne i 
behørigt underbyggede tilfælde fastsætte 
betingelser, i henhold til hvilke udgifter til 
køb af brugt udstyr kan betragtes som 
støtteberettigede. 
Simple investeringer til udskiftning af 
udstyr er ikke støtteberettigede for at 
sikre, at disse investeringer opfylder 
formålet med foranstaltningen, dvs. bedre 
tilpasning til efterspørgslen på markedet 
og øget konkurrenceevne.
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De støtteberettigede udgifter omfatter ikke 
de poster, der er nævnt i artikel 71, stk. 3, 
litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 
1698/2005.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 143 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den pågældende støtte omfatter et fast 
beløb, der er en godtgørelse for 
omkostninger ved indsamling af disse 
produkter, og som overføres fra 
destilleriet til producenten, hvis de 
pågældende omkostninger bæres af 
denne.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 143 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Støtten udbetales til destillerier, der 
forarbejder produkter leveret til 
destillation til råalkohol med et 
alkoholindhold på mindst 92 % vol. 

Or. fr



AM\871548DA.doc 49/76 PE467.307v01-00

DA

Ændringsforslag 79
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 143 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
støtten udbetales på forhånd, forudsat at 
modtagerne har stillet sikkerhed. 

Or. fr

Ændringsforslag 80
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 143 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne vedtager nærmere 
regler for anvendelsen af den i denne 
artikel omhandlede foranstaltning.

Or. fr

Ændringsforslag 81
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 145 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 145a
Gensidig administrativ bistand 

Bestemmelserne i dette kapitel berører 
ikke anvendelsen af: 
a) særlige bestemmelser om 
forbindelserne mellem medlemsstaterne 
med henblik på bekæmpelse af svig i 
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vinsektoren, såfremt de kan lette 
anvendelsen af denne forordning 
b) reglerne for: 
i) den strafferetlige procedure eller 
medlemsstaternes gensidige retshjælp i 
strafferetlige forhold 
ii) proceduren for administrative 
sanktioner. 

Or. fr

Ændringsforslag 82
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 146 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for støttekriterier for 
støtteforanstaltninger, støtteberettigede 
udgiftstyper og foranstaltninger, 
ikkestøtteberettigede foranstaltninger og 
maksimumsstøtte pr. foranstaltning

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 83
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 146 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der indeholder generelle bestemmelser 
og definitioner med henblik på anvendelse 
af denne afdeling

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 84
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 146 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) for producenters forpligtelse til at 
trække biprodukter fra vinfremstilling 
tilbage og undtagelser fra denne 
forpligtelse for at undgå yderligere 
administrative byrder og bestemmelser i 
forbindelse med frivillig certificering af 
destillerier

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 85
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 174 – stk. 1 – afsnit 2 a, 2 b og 2 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ved anvendelsen af litra a), nr. iii), og 
litra b), nr. iii), forstås ved "produktion" 
alle processer lige fra druehøsten til 
afslutningen af vinfremstillingsprocessen 
undtagen eventuelle processer efter 
produktionen.
2b. Ved anvendelsen af litra b), nr. ii), 
skal den andel af druerne på op til 15 %, 
der kan have oprindelse uden for det 
afgrænsede geografiske område, hidrøre 
fra den medlemsstat eller det tredjeland, 
hvori det afgrænsede område ligger.
2c. Uanset litra a), nr. iii), og litra b), nr. 
iii), og på betingelse af, at det er fastsat i 
produktspecifikationen i artikel 175, stk. 
2, kan et produkt med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse forarbejdes til vin 
enten: 
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a) i et område i umiddelbar nærhed af det 
pågældende afgrænsede område eller 
b) i et område beliggende i samme 
administrative enhed eller i en tilstødende 
administrativ enhed i overensstemmelse 
med de nationale regler, eller 
c) hvis det drejer sig om en 
grænseoverskridende 
oprindelsesbetegnelse eller geografisk 
betegnelse, eller hvis der er indgået en 
aftale om kontrolforanstaltninger mellem 
to eller flere medlemsstater eller mellem 
en eller flere medlemsstater og et eller 
flere tredjelande – i et område, der ligger i 
umiddelbar nærhed af det pågældende 
afgrænsede område. 
Uanset artikel litra b), nr. iii) og på 
betingelse af, at det er fastsat i 
produktspecifikationen i artikel 175, stk. 
2, kan produkter med en beskyttet 
geografisk betegnelse fortsat forarbejdes 
til vin i et område, der ikke ligger i 
umiddelbar nærhed af det pågældende 
afgrænsede område, indtil den 31. 
december 2012. 
Uanset litra a), nr. iii), og på betingelse 
af, at det er fastsat i 
produktspecifikationen i artikel 175, stk. 
2, kan et produkt forarbejdes til 
mousserende vin eller perlevin med 
beskyttet oprindelsesbetegnelse i et 
område, der ikke ligger i umiddelbar 
nærhed af det pågældende afgrænsede 
område, hvis denne fremgangsmåde blev 
brugt før den 1. marts 1986.

Or. fr
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Ændringsforslag 86
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 175 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en afgrænsning af det geografiske 
område

d) en præcis, detaljeret og utvetydig
afgrænsning af det geografiske område.

Or. fr

Begrundelse

Principperne for afgrænsning af det geografiske område for vine med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse er et vigtigt element, der bør være 
omfattet af basisretsakten (overtagelse af de nuværende bestemmelser i artikel 5 i forordning 
(EF) nr. 607/2009).

Ændringsforslag 87
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 175 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en afgrænsning af det geografiske 
område 

d) en præcis, detaljeret og utvetydig
afgrænsning af det geografiske område.

Or. fr

Ændringsforslag 88
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 177 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En medlemsstat eller et tredjeland 
eller deres respektive myndigheder kan 
ikke være ansøger.
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Or. fr

Ændringsforslag 89
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 185 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Beskyttelsen af en 
oprindelsesbetegnelse eller en geografisk 
betegnelse gælder for hele betegnelsen, 
herunder dens bestanddele, såfremt de 
har det fornødne særpræg. Bestanddele 
uden fornødent særpræg eller generiske 
bestanddele, der indgår i en beskyttet
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse, beskyttes ikke.
Den betegnelse, der skal beskyttes, 
registreres kun på de(t) sprog, der 
anvendes til at beskrive det pågældende 
produkt i det afgrænsede geografiske 
område. 
Betegnelsen registreres med den 
oprindelige stavemåde.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 189 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En ændring er af mindre omfang, hvis: 
a) den ikke vedrører produktets vigtigste 
kendetegn 
b) den ikke ændrer ved sammenhængen
c) den ikke indebærer en ændring af 
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produktets betegnelse eller nogen del af 
produktets betegnelse 
d) den ingen indflydelse har på det 
afgrænsede geografiske område 
e) den ikke medfører yderligere 
restriktioner for afsætningen af produktet.

Or. fr

Ændringsforslag 91
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 193 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage hensyn til særlige 
produktionsforhold i det afgrænsede 
geografiske område kan Kommissionen 
ved delegerede retsakter fastsætte:

udgår

a) principper for afgrænsning af det 
geografiske område og 
b) definitioner, restriktioner og 
undtagelsesbestemmelser for 
produktionen i det afgrænsede 
geografiske område.

Or. fr

Ændringsforslag 92
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 193 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) principper for afgrænsning af det 
geografiske område og 

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Principperne for afgrænsning af det geografiske område for vine med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse er et vigtigt element, der bør være 
omfattet af basisretsakten.

Ændringsforslag 93
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 193 – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedtage restriktioner for, hvilken type 
ansøger der kan ansøge om beskyttelse af 
en oprindelsesbetegnelse eller en 
geografisk betegnelse

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 94
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 193 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fastlægge, på hvilke betingelser en 
ændring skal anses for at være af mindre 
omfang, jf. artikel 189, stk. 2

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 95
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 193 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en passende beskyttelse 
kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter fastsætte restriktioner for den 
beskyttede betegnelse.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 96
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 196 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 196a
Anvendelsesbetingelser

1. Den benævnelse, der skal beskyttes, 
skal enten være: 
a) på de(t) officielle eller regionale sprog i 
den medlemsstat eller det tredjeland, hvor 
benævnelsen stammer fra, eller 
b) på det sprog, der i handelen anvendes 
for denne benævnelse. 
2. En benævnelse, der anvendes på et 
bestemt sprog, skal henvise til specifikke 
produkter, jf. artikel 173, stk. 1. 
3. Benævnelsen registreres med den 
oprindelige stavemåde.

Or. fr
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Ændringsforslag 97
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 196 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 196b
Betingelser for gyldighed

1. En traditionel benævnelse anerkendes, 
hvis: 
a) benævnelsen udelukkende består af: 
i) et navn, der traditionelt anvendes i 
handelen på en stor del af Unionens eller 
det pågældende tredjelands område for at 
holde bestemte kategorier af 
vinavlsprodukter adskilt, jf. artikel 173, 
stk. 1, eller
ii) et kendt navn, der traditionelt anvendes 
i handelen i hvert fald på den pågældende 
medlemsstats eller det pågældende 
tredjelands område for at holde bestemte 
kategorier af vinavlsprodukter adskilt, jf. 
artikel 173, stk. 1 
b) benævnelsen:
i) ikke er generisk
ii) er defineret og reguleret i 
medlemsstatens lovgivning eller 
iii) er omfattet af anvendelsesbetingelser, 
der er i overensstemmelse med reglerne 
for vinproducenterne i det pågældende 
tredjeland, herunder de regler, der er 
fastsat af repræsentative 
erhvervsorganisationer. 
2. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), 
forstås ved "traditionel anvendelse": 
a) mindst fem år for benævnelser på det 
eller de sprog, som er nævnt i artikel 
196a, stk. 1, litra a)
b) mindst 15 år for benævnelser på det 
sprog, som er nævnt i artikel 196a, stk. 1, 
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litra b) 
3. Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), nr. 
i), forstås ved "generisk benævnelse" 
navnet på en traditionel benævnelse, der, 
selv om den vedrører en bestemt 
produktionsmetode eller ældningsmetode 
eller en kvalitet, farve eller stedtype eller 
et forhold, der har med et vinavlsprodukts 
historie at gøre, er blevet den almindelige 
betegnelse for det pågældende 
vinavlsprodukt i Unionen. 
4. Betingelsen i stk. 1, litra b), gælder ikke 
for traditionelle benævnelser som 
omhandlet i artikel 196, litra b).

Or. fr

Ændringsforslag 98
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 196 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 196c
Ansøgere

1. Medlemsstaternes og tredjelandes 
myndigheder og repræsentative 
erhvervsorganisationer etableret i 
tredjelande kan ansøge Kommissionen om 
beskyttelse af traditionelle benævnelser, 
jf. artikel 196. 
2. Ved "repræsentativ 
erhvervsorganisation" forstås enhver 
producentorganisation eller 
sammenslutning af 
producentorganisationer, der har indført 
samme regler inden for et eller flere 
bestemte vindyrkningsområder med 
oprindelsesbetegnelse eller geografisk 
betegnelse, og som har mindst to 
tredjedele af producenterne i det eller de 
områder med oprindelsesbetegnelse eller 
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geografisk betegnelse, den dækker, som 
medlemmer og tegner sig for mindst to 
tredjedele af områdets/områdernes 
produktion. En repræsentativ 
erhvervsorganisation må kun ansøge om 
beskyttelse for vine, den selv producerer.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 196 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 196d
Anerkendelsesprocedure

Kommissionen træffer en eventuel 
afgørelse om at afvise eller anerkende den 
pågældende traditionelle benævnelse på 
grundlag af det bevismateriale, den har til 
rådighed. Den undersøger, om de 
betingelser, der er nævnt i artikel 196, 
196a og 196b, artikel 197a, stk. 3, eller 
artikel 197c, er opfyldt eller ikke. 
Den indsigende part og medlemsstatens 
eller tredjelandets myndigheder eller den 
repræsentative erhvervsorganisation, der 
er etableret i det pågældende tredjeland, 
underrettes om afgørelsen om afvisning. 

Or. fr
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Ændringsforslag 100
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 197 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De traditionelle benævnelser er kun 
beskyttet på det sprog og for de kategorier 
af vinavlsprodukter, som er anført i 
ansøgningen, mod: 
a) ethvert misbrug, selv hvis den 
beskyttede benævnelse er ledsaget af 
udtryk som f.eks. "art", "type", 
"metode", "manér", "måde", "smag", 
"lignende" eller et tilsvarende udtryk 
b) enhver anden falsk eller vildledende 
angivelse af produktets art, kendetegn 
eller hovedegenskaber på pakningen eller 
emballagen, i reklamerne eller i 
dokumenterne for det pågældende 
produkt 
c) enhver anden praksis, som kan vildlede 
forbrugerne og navnlig give indtryk af, at 
vinen er berettiget til den beskyttede 
traditionelle benævnelse.

Or. fr

Ændringsforslag 101
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 197 – stk. 2 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Traditionelle benævnelser, der er 
beskyttet i henhold til artikel 24, 28 og 29 
i forordning (EF) nr. 753/2002, beskyttes 
automatisk i henhold til nærværende 
forordning, hvis: 
a) der er sendt et resumé af definitionen 
eller anvendelsesbetingelserne til 
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Kommissionen senest den 1. maj 2009 
b) medlemsstaterne eller tredjelandene 
ikke er ophørt med at beskytte bestemte 
traditionelle benævnelser.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 197 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 197a
Forhold til varemærker

1. Er en traditionel benævnelse beskyttet i 
henhold til denne forordning, gives der 
afslag på registrering af et varemærke, 
der svarer til en af situationerne i artikel 
197, stk. 3, hvis ansøgningen om 
registrering af varemærket ikke vedrører 
vine, der er berettiget til anvendelse af 
denne traditionelle benævnelse, og 
indsendes efter datoen for indsendelsen til 
Kommissionen af ansøgningen om 
beskyttelse af den traditionelle 
benævnelse, og sidstnævnte ansøgning 
fører til beskyttelse af den traditionelle 
benævnelse. 
Varemærker, der er registreret i strid med 
første afsnit, erklæres efter anmodning 
ugyldige efter de gældende procedurer, 
der er nævnt i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/95/EF eller Rådets 
forordning (EF) nr. 40/94. 
2. Et varemærke, der svarer til en af 
situationerne i artikel 197, stk. 3, og som 
der er ansøgt om, som er registreret, eller 
som har vundet hævd, for så vidt denne 
mulighed er hjemlet i den gældende 
lovgivning, på Unionens område før den 
4. maj 2002 eller før indgivelsen af 
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ansøgningen om beskyttelse af den 
traditionelle benævnelse til 
Kommissionen, kan fortsat anvendes eller 
fornyes uanset beskyttelsen af den 
traditionelle benævnelse. I så fald tillades 
anvendelsen af den traditionelle 
benævnelse sideløbende med det relevante 
varemærke. 
3. Et navn beskyttes ikke som traditionel 
benævnelse, hvis beskyttelsen på grund af 
et varemærkes anseelse og omdømme vil 
kunne vildlede forbrugerne med hensyn 
til vinens virkelige identitet, art, 
kendetegn eller kvalitet.

Or. fr

Ændringsforslag 103
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 197 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 197b
Enslydende betegnelser

1. I forbindelse med beskyttelse af en 
benævnelse, som er helt eller delvis 
enslydende med en traditionel 
benævnelse, der allerede er beskyttet i 
henhold til dette kapitel, tages der 
behørigt hensyn til lokal skik og brug og 
risikoen for forveksling. En enslydende 
benævnelse, der vildleder forbrugerne 
med hensyn til produkternes art, kvalitet 
eller virkelige oprindelse, registreres ikke, 
selv om benævnelsen er korrekt. 
Anvendelsen af en beskyttet enslydende 
benævnelse er kun tilladt, såfremt der i 
praksis kan skelnes tilstrækkelig tydeligt 
mellem den enslydende benævnelse, der 
beskyttes efterfølgende, og den 
traditionelle benævnelse, der var beskyttet 
i forvejen, idet det er nødvendigt at sikre 
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de berørte producenter en retfærdig 
behandling og undgå at vildlede 
forbrugerne 
2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på 
traditionelle benævnelser, der er beskyttet 
før den 1. august 2009, og som er delvis 
enslydende med en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse eller navnet på en 
druesort eller et synonym herfor, jf. bilag 
XV. 

Or. fr

Ændringsforslag 104
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 197 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 197c
Annullering

En traditionel benævnelse annulleres, 
hvis den ikke længere er i 
overensstemmelse med definitionen i 
artikel 196 eller kravene i artikel 196a og 
196b, artikel 197, stk. 3, artikel 197a, stk. 
3, eller artikel 197b.

Or. fr

Ændringsforslag 105
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 197 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 197d
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Traditionelle benævnelser i tredjelande
1. Artikel 196 finder tilsvarende 
anvendelse på benævnelser, der 
traditionelt anvendes i tredjelande i 
forbindelse med vinavlsprodukter med 
geografiske betegnelser i de pågældende 
tredjelande.
2. For vine med oprindelse i tredjelande, 
hvis etiketter er forsynet med traditionelle 
angivelser, der ikke er beskyttet, er det 
tilladt at anvende disse traditionelle 
angivelser på etiketterne i 
overensstemmelse med de gældende regler 
i de pågældende tredjelande, inklusive 
angivelser, der er fastsat af repræsentative 
erhvervsorganisationer. 

Or. fr

Ændringsforslag 106
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 198 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre en passende beskyttelse 
kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter vedtage bestemmelser om, hvilke 
sprog benævnelsen, der skal beskyttes, 
skal være på, og hvordan den staves. 

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 107
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 198 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at beskytte producenternes og de 
erhvervsdrivendes rettigheder og legitime 
interesser kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter fastlægge følgende:

2. For at beskytte producenternes og de 
erhvervsdrivendes rettigheder og legitime 
interesser kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter fastlægge datoen for, 
hvornår en ansøgning eller en anmodning 
skal indgives. 

a) hvilken type ansøgere der kan ansøge 
om beskyttelse af en traditionel 
benævnelse
b) betingelserne for, at en ansøgning om 
anerkendelse af en traditionel 
benævnelse, er gyldig
c) grundene til, at der kan gøres 
indsigelse mod en foreslået anerkendelse 
af en traditionel benævnelse 
d) beskyttelsens omfang, herunder 
forholdet til varemærker, beskyttede 
traditionelle benævnelser, beskyttede 
oprindelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser, enslydende 
benævnelser og navne på visse druesorter
e) grundene til, at en traditionel 
benævnelse annulleres
f) datoen for, hvornår en ansøgning eller en 
anmodning skal indgives.

Or. fr
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Ændringsforslag 108
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 198 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i samhandelen mellem EU og 
bestemte tredjelande kan Kommissionen 
ved delegerede retsakter fastsætte, på 
hvilke betingelser traditionelle 
benævnelser kan anvendes i forbindelse 
med produkter fra tredjelande, og 
fastsætte undtagelser fra artikel 196

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 109
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 202

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet fremgår af denne 
forordning, finder direktiv 2008/95/EF, 
Rådets direktiv 89/396/EØF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2007/45/EF anvendelse på 
mærkningen og præsentationen af de 
produkter, der falder ind under deres 
anvendelsesområde.

1. Medmindre andet fremgår af denne 
forordning, finder direktiv 2008/95/EF, 
Rådets direktiv 89/396/EØF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2007/45/EF anvendelse på 
mærkningen og præsentationen af de 
produkter, der falder ind under deres 
anvendelsesområde. Mærkningen af de 
produkter, der er nævnt i bilag XII, del II, 
punkt 1 til 11 og punkt 13, 15 og 16, må 
ikke suppleres med andre angivelser end 
dem, der er fastsat i denne forordning, 
medmindre de opfylder kravene i artikel 2, 
stk. 1, litra a), i direktiv 2000/13/EF.
2. Hvis en eller flere af de ingredienser, 
der er anført i bilag IIIa til direktiv 
2000/13/EF, forekommer i et af de 
produkter, der henvises til i bilag XII, del 
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II, i denne forordning, skal de angives i 
mærkningen efter ordet "indeholder".
For sulfitter kan anvendes følgende 
benævnelser: "sulfitter" eller 
"svovldioxid".
3. Ud over den obligatoriske mærkning, 
der er nævnt i stk. 2, kan der anvendes et 
piktogram, som skal defineres ved en 
gennemførelsesretsakt.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 203 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra a), kan kategorien af 
vinavlsprodukter udelades for vine, hvis 
etiket angiver navnet på en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse.

2. Uanset stk. 1, litra a), kan kategorien af 
vinavlsprodukter udelades for vine, hvis 
etiket angiver navnet på en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse, og for mousserende 
kvalitetsvin, hvor der på etiketten står 
"Sekt".

Or. fr

Ændringsforslag 111
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 204 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 204a
Angivelse af bedriften

1. De udtryk, der henviser til en bedrift, 
undtagen navnet på 
aftapningsvirksomheden, producenten 
eller forhandleren, og som er tilladt i 
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henhold til stk. 3, er forbeholdt vine med 
beskyttet oprindelsesbetegnelse eller 
beskyttet geografisk betegnelse, forudsat 
at: 
a) vinen udelukkende er fremstillet af 
druer, der er høstet på vinbrug, som drives 
af den pågældende bedrift 
b) hele vinfremstillingen foregår på 
bedriften 
c) medlemsstaterne regulerer brugen af 
deres respektive udtryk, som er tilladt i 
henhold til stk. 3. Tredjelandene 
fastsætter regler for anvendelsen af deres 
respektive udtryk, som er tilladt i henhold 
til stk. 3, herunder de udtryk, som er 
fastsat af repræsentative 
erhvervsorganisationer. 
2. Andre erhvervsdrivende, der har med 
afsætningen af produktet at gøre, må kun 
anvende en bedrifts navn med bedriftens 
tilladelse.
3. Kommissionen giver ved 
gennemførelsesretsakt tilladelse til 
anvendelse af de udtryk, der henviser til 
en bedrift, efter anmodning fra en 
medlemsstats eller et tredjelands 
ansvarlige myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 112
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 207 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre, at de horisontale 
bestemmelser om mærkning og 
præsentation overholdes, og for at tage 
hensyn til de særlige forhold, der 
kendetegner vinsektoren, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 

1. For at sikre, at de horisontale 
bestemmelser om mærkning og 
præsentation overholdes, og for at tage 
hensyn til de særlige forhold, der 
kendetegner vinsektoren, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
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fastlægge definitioner, regler og 
restriktioner for:

fastlægge definitioner, regler og 
restriktioner for:

a) anvendelsen af andre angivelser i 
mærkningen end dem, der er omhandlet i 
denne afdeling, og deres præsentation
b) obligatoriske angivelser, særlig: a) obligatoriske angivelser, særlig: 

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse 
med obligatoriske angivelser, og 
betingelserne for deres anvendelse

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse 
med obligatoriske angivelser, og 
betingelserne for deres anvendelse

ii) udtryk vedrørende en bedrift og 
betingelserne for deres anvendelse 

ii) bestemmelser om angivelse af herkomst

iii) bestemmelser om, at 
producentmedlemsstaterne kan fastsætte 
supplerende regler for obligatoriske 
angivelser
iv) bestemmelser om, at der kan fastsættes 
yderligere undtagelser ud over dem, der er 
nævnt i artikel 203, stk. 2, og som går ud 
på, at det kan undlades at nævne 
vinavlsproduktets kategori, og
v) bestemmelser om anvendelse af sprog
c) fakultative angivelser, særlig: b) fakultative angivelser, særlig:

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse 
med fakultative angivelser, og 
betingelserne for deres anvendelse

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse 
med fakultative angivelser, og 
betingelserne for deres anvendelse

ii) bestemmelser om, at 
producentmedlemsstaterne kan fastsætte 
supplerende regler for fakultative 
angivelser

ii) bestemmelser om, at 
producentmedlemsstaterne kan fastsætte 
supplerende regler for fakultative 
angivelser

d) præsentation, særlig: c) præsentation, særlig:

i) betingelserne for at anvende bestemte 
flaskeformer og en liste over særlige 
flaskeformer 

i) betingelserne for at anvende bestemte 
flaskeformer og en liste over særlige 
flaskeformer 

ii) betingelserne for at anvende flasker og 
lukkeanordninger af den type, der 
anvendes til "mousserende vin" 

ii) betingelserne for at anvende flasker og 
lukkeanordninger af den type, der 
anvendes til "mousserende vin" 

iii) bestemmelser om, at 
producentmedlemsstaterne kan fastsætte 
supplerende regler for præsentation

iii) bestemmelser om, at 
producentmedlemsstaterne kan fastsætte 
supplerende regler for præsentation

iv) bestemmelser om anvendelse af sprog iv) bestemmelser om erstatning af visse 
angivelser med tilsvarende udtryk på et 
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andet af Unionens officielle sprog. 

Or. fr

Ændringsforslag 113
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 230

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan for at sikre, at det 
klart defineres, hvilke mål og hvilket 
ansvar frugt- og 
grøntsagsproducentorganisationer og –
sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer i olivenolie- og 
spiseolivensektoren og 
brancheorganisationer har, for at disse 
organisationer og sammenslutninger 
kommer til at fungere så effektivt som 
muligt, ved delegerede retsakter fastlægge 
regler for følgende:

Kommissionen kan for at sikre, at det klart 
defineres, hvilke mål og hvilket ansvar 
frugt- og grøntsagsproducentorganisationer 
og –sammenslutninger og 
erhvervsorganisationer i olivenolie- og 
spiseolivensektoren og 
brancheorganisationer har, for at disse 
organisationer og sammenslutninger 
kommer til at fungere så effektivt som 
muligt, ved gennemførelsesretsakter
fastlægge de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på:

a) de krav, der gælder for 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer eller 
sammenslutninger af erhvervsdrivende:

a) de særlige mål, som 
sammenslutningerne og organisationerne 
skal søge at nå,  

i) de særlige mål, som sammenslutningerne 
og organisationerne skal søge at nå

deres vedtægter, anerkendelse, struktur, 
juridiske person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter, 
konsekvenserne af, at de anerkendes, eller 
at anerkendelsen trækkes tilbage, 
undtagelser fra minimumsstørrelsen og 
sammenlægninger

ii) deres vedtægter, de bestemmelser, der 
gør det muligt at indføre demokratisk 
kontrol med en producentorganisation

iii) betingelser for opnåelse af 
anerkendelse eller for 
anerkendelsesplanen, struktur, juridisk 
person, betingelser for medlemskab, 
herunder for ikke-producerende 
medlemmer af en producentorganisation 
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eller for medlemmer, der ikke er 
producentorganisationer, i en 
sammenslutning af 
producentorganisationer
iv) størrelse og betingelser for fastsættelse 
heraf
v) disse sammenslutningers og 
organisationers ansvar og aktiviteter, 
konsekvenser af anerkendelsen
vi) afvigelser fra minimumsstørrelsen 
samt sammenlægninger 

b) udvidelse af nogle af 
brancheorganisationernes regler til at 
omfatte andre end medlemmer

b) udvidelse af visse regler til at omfatte 
andre end medlemmer og proceduren 
vedrørende udvidelse af reglerne

c) tværnationale producentorganisationer 
og tværnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer, herunder 
administrativ bistand, som de relevante 
myndigheder skal yde i tilfælde af 
tværnationalt samarbejde

i) tværnationale producentorganisationer 
og tværnationale sammenslutninger af 
producentorganisationer, herunder 
administrativ bistand, som de relevante 
myndigheder skal yde i tilfælde af 
tværnationalt samarbejde

d) producentsorganisationers eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationers udlicitering af 
aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske 
faciliteter

ii) producentsorganisationers eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationers udlicitering af 
aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske 
faciliteter

e) den mindstemængde eller -værdi, som 
en producentorganisations salgbare 
produktion skal repræsentere

iii) den mindstemængde eller -værdi, som 
en producentorganisations salgbare 
produktion skal repræsentere

f) undtagelser fra bestemmelserne i 
artikel 209, 210 og 212
g) sanktioner, hvis kriterierne for 
anerkendelse ikke overholdes.
2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe alle 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med dette kapitel, særlig vedrørende:
a) meddelelser, som medlemsstaterne skal 
fremsende

iv) meddelelser, som medlemsstaterne skal 
fremsende

b) ansøgninger om anerkendelse som 
producentorganisation

v) ansøgninger om anerkendelse

c) producentsammenslutningers 
gennemførelse af anerkendelsesplaner

vi) bestemmelser vedrørende kontrol og 
undersøgelser
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d) udvidelse af anerkendelsen vii) bestemmelser om iværksættelse af 
sanktioner, hvis kriterierne for 
anerkendelse ikke overholdes. 

e) kontrol og undersøgelser.

Or. fr

Begrundelse

La reconnaissance des organisations de producteurs, des groupements de producteurs dans le 
secteur des fruits et légumes ainsi que les groupements d'opérateurs dans le secteur de l'huile 
d'olive incombe aux États membres. Dans un souci d'application uniforme du droit, 
l'ensemble des dispositions doit relever de compétences d'exécution. Par ailleurs, par souci 
de clarté juridique, il convient de regrouper dans des articles horizontaux les compétences 
d’application conférées à la Commission s’agissant des sanctions. Le principe de la sanction 
doit être ainsi arrêté par mesure dans un article ad hoc, et une série d’articles horizontaux 
décline ensuite ce principe.

Ændringsforslag 114
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 238 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage hensyn til udviklingen i 
handelen og på markederne og de 
pågældende markeders behov og om 
nødvendigt behovet for at overvåge 
importen af de pågældende produkter kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
fastsætte følgende:

1. For at tage hensyn til udviklingen i 
handelen og på markederne og de 
pågældende markeders behov og om 
nødvendigt behovet for at overvåge 
importen af de pågældende produkter kan 
Kommissionen efter at have forelagt en 
konsekvensanalyse ved delegerede 
retsakter fastsætte følgende:

Or. fr

Begrundelse

De produkter, for hvilke der kræves importlicens, er følsomme produkter, og der bør forud for 
enhver ændring offentliggøres en konsekvensanalyse for at give den lovgivende myndighed og 
markedsaktørerne tid til at sætte sig ind i, hvilke konsekvenser den planlagte foranstaltning 
vil få.
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Ændringsforslag 115
Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 268 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at tage hensyn til udviklingen i 
handelen og på markederne og de 
pågældende markeders behov og om 
nødvendigt behovet for at overvåge 
eksporten af de pågældende produkter kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
fastsætte følgende:

1. For at tage hensyn til udviklingen i 
handelen og på markederne og de 
pågældende markeders behov og om 
nødvendigt behovet for at overvåge 
importen af de pågældende produkter kan 
Kommissionen efter at have forelagt en 
konsekvensanalyse ved delegerede 
retsakter fastsætte følgende:

Or. fr

Begrundelse

De produkter, for hvilke der kræves importlicens, er følsomme produkter. Forud for enhver 
ændring bør der offentliggøres en konsekvensanalyse for at give den lovgivende myndighed 
og markedsaktørerne tid til at sætte sig ind i, hvilke konsekvenser den planlagte 
foranstaltning vil få.

Ændringsforslag 116
Peter Jahr

Forslag til forordning
Artikel 314 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Følgende beløb skal være til rådighed i 
de nævnte kalenderår:

2. Følgende beløb skal være til rådighed i 
de nævnte kalenderår:

– 2009: 40 660 000 EUR
– 2010: 82 110 000 EUR – 2010: 82 110 000 EUR
– fra 2011: 122 610 000 EUR. – fra 2011: 122 610 000 EUR.

Or. de
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Ændringsforslag 117
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag V – del A – afsnit III – punkt 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opdele hver af 
klasserne i skemaerne i punkt 1 og 2 i 
højst tre undergrupper.

Or. fr

Begrundelse

Kodificeringen af den fælles markedsordning bør ske i overensstemmelse med gældende ret. 
Derfor bør hele ordlyden af det eksisterende bilag overtages.

Ændringsforslag 118
Michel Dantin

Forslag til forordning
Bilag V – del C – afsnit III 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Slagtekroppene klassificeres ved 
anvendelse af bestemmelserne i punkt 
A.III. med de fornødne ændringer. Ordet 
"lår" i punkt A.III.1 og i 3. og 4. række i 
skemaet under punkt A.III.2. erstattes dog 
med ordet "bagfjerding".

1. Slagtekroppene klassificeres ved 
anvendelse af bestemmelserne i punkt 
A.III. med de fornødne ændringer. Ordet 
"lår" i punkt A.III.1 og i 3. og 4. række i 
skemaet under punkt A.III.2. erstattes dog 
med ordet "bagfjerding".

2. Kommissionen kan som en undtagelse 
fra punkt 1. for lam på under 13 kg 
slagtet vægt uden bistand fra den komité, 
der er nævnt i artikel 323, stk. 1, ved 
gennemførelsesretsakt give 
medlemsstaterne tilladelse til at anvende 
følgende klassificeringskriterier: 
a) slagtet vægt
b) kødfarve
c) fedningsgrad.

Or. fr
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Begrundelse

Kodificeringen af den fælles markedsordning bør ske i overensstemmelse med gældende ret. 
Derfor bør hele ordlyden af det eksisterende bilag overtages og tilpasses til 
Lissabontraktatens bestemmelser.


