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Ændringsforslag 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Gennemførelsen af denne forordning 
bør være kohærent med målene for 
udviklingssamarbejdet i EU's 
rammepolitik for fødevaresikkerhed 
(KOM(2010)127) med særligt henblik på 
at sikre, at anvendelsen af 
foranstaltninger under den fælles 
landbrugspolitik ikke bringer 
fødevareproduktionskapaciteten og den 
langsigtede fødevaresikkerhed i 
udviklingslandene og de pågældende 
befolkningers evne til at brødføde sig selv 
i fare samtidig med, at forpligtelsen til 
udviklingsvenlig politikkohærens, jf.  
artikel 208 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 436
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Med henblik på at nå de mål, der er 
fastsat med den fælles landbrugspolitik, 
der sigter mod at sikre små og 
mellemstore landbrug en rimelig 
indkomst, bør Kommissionen sikre, at 
produktionspriserne ikke falder under et 
niveau, som den fastsætter pr. 
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produktionsår og for 
produktionsmængder, der fastsættes pr. 
gennemsnitligbedrift.  Disse bør fastsættes 
i samråd med professionelle og 
fagforeningsorganisationer, således at de 
priser, der betales landbrugere reelt 
dækker ændringer i 
produktionsomkostninger og rimelig 
aflønning af landbrugsarbejde på hver 
bedrift. Kommissionen bør med dette 
formål vedtage de redskaber, der er 
nødvendige for at gennemføre 
bestemmelserne om offentlig og privat 
oplagring, når der observeres et unormalt 
fald i basispriserne og etablere 
forhandlede importkalendere, når 
importen påvirker priser i hver enkelt EU-
medlemsstat negativt. 

Or. fr

Ændringsforslag 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Et vigtigt mål for den fælles
landbrugspolitik bør være at garantere 
fødevaresikkerhed- og suverænitet i 
medlemsstaterne, hvilket, for så vidt angår 
produktion, indebærer et behov for 
regulerings- og distributionssystemer for 
at sætte lande og regioner i stand til at 
udvikle deres produktion på en måde, der 
gør det muligt for dem så vidt muligt at 
opfylde deres behov.

Or. pt

Ændringsforslag 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Den fælles 
landbrugspolitik på vej mod 2020: 
Morgendagens udfordringer: fødevarer, 
naturressourcer og landområder" 
omhandler udfordringerne, målsætningerne 
og retningen for den fælles 
landbrugspolitik efter 2013. I lyset af 
debatten om denne meddelelse bør den 
fælles landbrugspolitik reformeres med 
virkning fra 1. januar 2014. Reformen bør 
dække alle instrumenter under den fælles 
landbrugspolitik, herunder Rådets 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] af 
[…] om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen). I 
betragtning af reformens omfang bør 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] 
ophæves og erstattes af en ny 
fusionsmarkedsordningsforordning. 
Reformen bør også så vidt muligt 
harmonisere, strømline og forenkle 
bestemmelserne, navnlig dem, der omfatter 
mere end én landbrugssektor, bl.a. ved at 
sikre, at ikke-væsentlige elementer i 
bestemmelserne kan vedtages af 
Kommissionen ved delegerede retsakter.

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "Den fælles 
landbrugspolitik på vej mod 2020: 
Morgendagens udfordringer: fødevarer, 
naturressourcer og landområder" 
omhandler udfordringerne, målsætningerne 
og retningen for den fælles 
landbrugspolitik efter 2013. I lyset af 
debatten om denne meddelelse bør den 
fælles landbrugspolitik reformeres med 
virkning fra 1. januar 2014. Reformen bør 
dække alle instrumenter under den fælles 
landbrugspolitik, herunder Rådets 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] af 
[…] om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige 
bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen). I 
betragtning af reformens omfang bør 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] 
ophæves og erstattes af en ny 
fusionsmarkedsordningsforordning. 
Reformen bør også så vidt muligt 
harmonisere, strømline og forenkle 
bestemmelserne, navnlig dem, der omfatter 
mere end én landbrugssektor, bl.a. ved at 
sikre, at ikke-væsentlige elementer i 
bestemmelserne kan vedtages af 
Kommissionen ved delegerede retsakter.
Reformen skal endvidere fortsætte 
tidligere reformers retning mod bedre 
konkurrencedygtighed og 
markedsorientering.

Or. en

Ændringsforslag 439
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 43, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (i det følgende benævnt 
"traktaten") vedtager Rådet 
foranstaltninger vedrørende fastsættelse 
af priser, afgifter, støtte og kvantitative 
begrænsninger. Af klarhedshensyn bør 
der, når traktatens artikel 43, stk. 3, finder 
anvendelse, i denne forordning 
udtrykkeligt henvises til, at Rådet vedtager 
foranstaltninger på dette grundlag.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3 er undtagelsen fra den almindelige lovgivningsprocedure efter hvilken Rådet 
træffer foranstaltninger om fastsættelse af bistand, priser og mængder. Vi ønsker, at disse 
foranstaltninger træffes med anvendelse af den fælles beslutningsprocedure, og betragtning 3, 
der specifikt henviser til Rådets beføjelser, udgår derfor med dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Der bør indføres et system med 
arbejdschecks i forbindelse med betaling 
af midlertidigt arbejde i stil med det 
system, der er fastsat i den italienske 
lovgivning, med henblik på at bistå de 
landbrug, hvis aktiviteter hovedsagelig er 
sæsonbetingede, som f.eks. frugt og 
grøntsager eller vin, hvor der beskæftiges 
mere personale på visse tidspunkter af 
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året, og for at lette beskæftigelse af 
arbejdstagere, der anses for at være truet 
af social udstødelse.

Or. it

Ændringsforslag 441
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Under hensyn til de specifikke forhold 
i frugt- og grøntsagssektoren og sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om fastsættelse af høståret for disse 
produkter.

(11) Under hensyn til de specifikke forhold 
i frugt- og grøntsagssektoren og sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om fastsættelse af høståret for disse 
produkter. Kommissionen bør kunne 
tilskynde medlemsstater til at udarbejde 
en importkalender for frugt under 
hensyntagen til produkters 
modningscyklus med henblik på at 
bibeholde en minimumspris, der sikrer en 
god indtægt.

Or. fr

Ændringsforslag 442
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Grundene til, at spørgsmålet om 
landbrugspriser og deres stabilitet er 
centrale for udformningen af den fælles 
landbrugspolitik, bør angives, da 
markederne, navnlig inden for 
landbrugsprodukter ikke regulerer sig 
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selv. Den seneste økonomiske og 
finansielle krise og fødevarekrisen har 
påvist dette.  Prisernes volatilitet er 
strukturelt element i 
landbrugsmarkederne. Udover at være 
udsat for ekstreme vejrforhold og 
epidemier af dyresygdomme påvirkes de af 
uigenkaldeligheden af beslutninger i 
forbindelse med produktion og 
investeringer og af den manglende 
elasticitet med hensyn til efterspørgsel og 
udbud som reaktion på priser. Ureguleret 
liberalisering af international 
landbrugshandel bevirker, at der opstår 
systemiske risici, der øger 
sandsynligheden for pludselige ændringer 
i priserne på verdensplan.  Visse 
landbrugseksportlandes ensidede 
beslutninger om at suspendere og derefter 
genoptage eksporten, som Rusland har 
gjort det, forværrer de voldsomme udsving 
i priserne på de internationale markeder.  
Den stigende "finansialisering" af 
landbruget og spekulation i vigtige 
landbrugsprodukter på verdensmarkedet 
siden årtiets begyndelse i 2000, navnlig 
uigennemsigtige OTC-transaktioner, øger 
landbrugsprisernes volatilitet. 
Kommissionen bør under hensyntagen til 
de nævnte forskellige faktorer søge at 
undgå og håndtere de forskellige risici 
mere effektivt, navnlig de markedsrisici, 
som landbrugere er udsat for. Den bør 
søge at vedtage reguleringsordninger, der 
kan give landbrugere tilstrækkelig høj 
profil og rimelig løn for deres produktion 
og bør sigte mod effektivt at håndtere 
ubalancer på markedet og forvalte 
landbrugsbudgetter effektivt.

Or. fr

Ændringsforslag 443
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Som en nødforanstaltning bør 
offentlig intervention på markedet kun 
finde sted med sigte på at stabilisere 
ekstrem prisvolatilitet på grund af 
midlertidig overskudsefterspørgsel på det 
europæiske marked. En sådan indgriben 
bør ikke anvendes til at stabilisere 
strukturel overskudsproduktion.

Or. fr

Ændringsforslag 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Den fælles landbrugspolitik bør 
råde over instrumenter og mekanismer, 
der garanterer rimelige producentpriser 
og sikrer landbrugerne den indtægt, der 
er nødvendig for produktionens stabilitet 
og en regelmæssig fødevareforsyning.

Or. pt

Ændringsforslag 445
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at opnå større klarhed og åbenhed 
bør de bestemmelser, der vedrører sådanne 
foranstaltninger, struktureres på samme 

(13) For at opnå større klarhed og åbenhed 
bør de bestemmelser, der vedrører sådanne 
foranstaltninger, struktureres på samme 
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måde, uden at de enkelte sektorers politik 
ændres. Med henblik herpå bør der skelnes 
mellem referencepriser og 
interventionspriser, og sidstnævnte bør 
defineres navnlig med hensyn til, at kun 
interventionspriser på offentlig intervention 
svarer til de regulerede priser omhandlet i 
stk. 3, første punktum, i 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug (dvs. støtte til udligning af 
prisforskelle). I den forbindelse bør det 
bemærkes, at markedsinterventioner kan 
tage form af offentlig intervention samt 
andre former for intervention, der ikke gør 
brug af forudbestemte prisangivelser.

måde, uden at de enkelte sektorers politik 
ændres. Med henblik herpå bør der skelnes 
mellem referencepriser og 
interventionspriser på baggrund af 
faktiske produktionsomkostninger og 
inflation, og sidstnævnte bør defineres 
navnlig med hensyn til, at kun 
interventionspriser på offentlig intervention 
svarer til de regulerede priser omhandlet i 
stk. 3, første punktum, i 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug (dvs. støtte til udligning af 
prisforskelle). I den forbindelse bør det 
bemærkes, at markedsinterventioner kan 
tage form af offentlig intervention samt 
andre former for intervention, der ikke gør 
brug af forudbestemte prisangivelser.

Or. pl

Ændringsforslag 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at opnå større klarhed og åbenhed 
bør de bestemmelser, der vedrører sådanne 
foranstaltninger, struktureres på samme 
måde, uden at de enkelte sektorers politik 
ændres. Med henblik herpå bør der skelnes 
mellem referencepriser og 
interventionspriser, og sidstnævnte bør 
defineres navnlig med hensyn til, at kun 
interventionspriser på offentlig intervention 
svarer til de regulerede priser omhandlet i 
stk. 3, første punktum, i 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug (dvs. støtte til udligning af 
prisforskelle). I den forbindelse bør det 
bemærkes, at markedsinterventioner kan 
tage form af offentlig intervention samt 
andre former for intervention, der ikke gør 

(13) For at opnå større klarhed og åbenhed 
bør de bestemmelser, der vedrører sådanne 
foranstaltninger, struktureres på samme 
måde, uden at de enkelte sektorers politik 
ændres. Med henblik herpå bør der skelnes 
mellem referencepriser og 
interventionspriser, og sidstnævnte bør 
defineres navnlig med hensyn til, at kun 
interventionspriser på offentlig intervention 
svarer til de regulerede priser omhandlet i 
stk. 3, første punktum, i 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug (dvs. støtte til udligning af 
prisforskelle). I den forbindelse bør det 
bemærkes, at markedsinterventioner kan 
tage form af offentlig intervention samt 
andre former for intervention, der ikke gør 
brug af forudbestemte prisangivelser.
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brug af forudbestemte prisangivelser. Basispriser eller gulvpriser bør søge at 
kompensere for ændringer i 
produktionsomkostninger og sikre 
rimelige arbejdslønninger på familiebrug.

Or. fr

Ændringsforslag 447
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention i visse perioder af året, og der 
bør enten være permanent adgang i den 
pågældende periode eller adgang afhængigt 
af markedspriserne.

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention, når der er et udtalt behov for 
det, og der bør enten være permanent 
adgang i den pågældende periode eller 
adgang afhængigt af markedspriserne.

Or. pt

Ændringsforslag 448
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention i visse perioder af året, og der 
bør enten være permanent adgang i den 
pågældende periode eller adgang afhængigt 
af markedspriserne.

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention i visse perioder af året, og der 
bør enten være permanent adgang i den 
pågældende periode eller adgang i god tid
afhængigt af markedspriserne.

Or. lv
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Ændringsforslag 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention i visse perioder af året, og der 
bør enten være permanent adgang i den 
pågældende periode eller adgang afhængigt 
af markedspriserne.

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention i visse perioder af året, og der 
bør enten være permanent adgang i den 
pågældende periode eller adgang afhængigt 
af markedspriserne. Den bør sigte mod at 
bibeholde en grundlæggende 
minimumspris inden for EU. 

Or. fr

Ændringsforslag 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Den pris, der opkøbes til ved offentlig 
intervention ("støtte til udligning af 
prisforskelle"), bør fastholdes for visse 
mængder for nogle produkter, og i andre 
tilfælde bør den afhænge af licitation, der 
afspejler praksis og erfaring fra tidligere 
fælles markedsordninger.

(15) Den pris, der opkøbes til ved offentlig 
intervention ("støtte til udligning af 
prisforskelle"), bør fastholdes for visse 
mængder for nogle produkter, og i andre 
tilfælde bør den afhænge af licitation, der 
afspejler praksis og erfaring fra tidligere 
fælles markedsordninger. Der bør træffes 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at de grundlæggende priser kompenserer 
fuldstændigt for ændringer i 
produktionsomkostninger og sikrer en 
rimelig indtægt for de små 
familielandbrugs arbejde.

Or. fr
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Ændringsforslag 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Denne forordning bør åbne mulighed 
for afsætning af produkter, der er opkøbt 
ved offentlig intervention.
Foranstaltningerne bør træffes på en sådan 
måde, at markedsforstyrrelser undgås og
alle købere har lige adgang til produkterne 
og behandles ens.

(16) Denne forordning bør åbne mulighed 
for afsætning af produkter, der er opkøbt 
ved offentlig intervention.
Foranstaltningerne bør træffes på en sådan 
måde, at markedsforstyrrelser undgås, at
alle købere har lige adgang til produkterne 
og behandles ens, og at produkterne kan 
stilles til rådighed for ordningen for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU.

Or. en

Ændringsforslag 452
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Denne forordning bør åbne mulighed 
for afsætning af produkter, der er opkøbt 
ved offentlig intervention. 
Foranstaltningerne bør træffes på en sådan 
måde, at markedsforstyrrelser undgås og 
alle købere har lige adgang til produkterne 
og behandles ens.

(16) Denne forordning bør åbne mulighed 
for afsætning af produkter, der er opkøbt 
ved offentlig intervention. 
Foranstaltningerne bør træffes på en sådan 
måde, at markedsforstyrrelser undgås og 
alle købere har lige adgang til produkterne 
og behandles ens. Afsætningen af 
produkter kunne, hvor det er muligt, 
anvendes til at opnå målene for Europa-
2020 strategien, samtidig med at 
forstyrrelser på fødevaremarkedet kunne 
undgås.
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Or. en

Ændringsforslag 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre gennemskuelighed på 
markedet bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om fastsættelse af 
betingelserne for, hvornår den kan beslutte 
at yde støtte til privat oplagring for at 
skabe ligevægt på markedet og stabilisere 
markedspriserne under hensyntagen til 
markedssituationen.

(17) For at sikre gennemskuelighed på 
markedet bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om fastsættelse af 
betingelserne for, hvornår den kan beslutte 
at yde støtte til privat oplagring for at 
skabe ligevægt på markedet og garantere 
en minimumspris inden for EU, der sikrer 
landbrugere en rimelig levestandard i 
overensstemmelse med målene for den 
fælles landbrugspolitik.

Or. fr

Ændringsforslag 454
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre gennemskuelighed på 
markedet bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om fastsættelse af 
betingelserne for, hvornår den kan beslutte 
at yde støtte til privat oplagring for at 
skabe ligevægt på markedet og stabilisere 
markedspriserne under hensyntagen til 
markedssituationen.

(17) For at sikre gennemskuelighed på 
markedet bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om fastsættelse af 
betingelserne for, hvornår den kan beslutte 
at yde støtte til privat oplagring for at 
skabe ligevægt på markedet og stabilisere 
markedspriserne under hensyntagen til 
markedssituationen. Kaninkødssektoren 
har ikke muligheden for at indføre privat 
støtte til oplagring. Eftersom problemerne 
minder om de problemer, som sektorer, 
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der allerede er dækket af denne ordning, 
oplever, bør denne mulighed udvides med 
henblik på at tilpasse forsyningen i 
kaninkødssektoren.

Or. es

Ændringsforslag 455
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Betingelserne for ydelse af støtte 
med hensyn til hvidt sukker: Kommis-
sionen kan ved gennemførelsesretsakter 
under hensyntagen til markedssituationen 
beslutte at yde støtte til oplagring af hvidt 
sukker til virksomheder, der har en 
sukkerkvote, hvis den noterede EU-
gennemsnitspris for hvidt sukker er 115 % 
lavere end referenceprisen i en 
repræsentativ periode og forventes at 
forblive på det niveau.

Or. pl

Ændringsforslag 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre at privat oplagring har den 
ønskede virkning for markedet, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
foranstaltninger, jf. traktatens artikel 290, 
om nedsættelse af støtte, hvor den 

(20) For at sikre at privat oplagring har den 
ønskede virkning for markedet, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
foranstaltninger, jf. traktatens artikel 290, 
om nedsættelse af støtte, hvor den 
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oplagrede mængde er mindre end den 
kontraktlige mængde samt betingelserne 
for ydelse af forskud.

oplagrede mængde er mindre end den 
kontraktlige mængde, betingelserne for 
ydelse af forskud og betingelserne for 
genomsætning og afsætning af produkter, 
herunder at gøre dem tilgængelige for 
ordningen for uddeling af fødevarer til de 
socialt dårligst stillede i EU.

Or. en

Ændringsforslag 457
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Kommissionen bør for at styrke og 
supplere de eksisterende 
markedsforvaltningsforanstaltninger og
sikre, at markedet fungerer gnidningsløst, 
indføre et værktøj til udbudsstyring 
gennem koordinering blandt aktørerne, 
der bør kunne trække produkter tilbage 
eller behandle dem om nødvendigt i løbet 
af produktionsåret via anerkendte 
sammenslutninger af 
producentorganisationer af passende 
størrelse. For at sikre at dette værktøj ikke 
modvirker målene for den fælles 
landbrugspolitik og det indre marked, bør 
Kommissionen fastsætte betingelser for 
drift og godkendelse af samt 
finansieringsregler for  værktøjet,
samtidig med, at det sikres, at det er i 
overensstemmelse med EU's 
konkurrenceregler. 

Or. es

Begrundelse

Det søges med dette ændringsforslag at undgå volatilitet ved at anvende selvregulering af 
sektoren til at etablere et markedsforvaltningsværktøj. Sammenslutningerne kan påtage sig 
denne rolle under EU's tilsyn.
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Ændringsforslag 458
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Med henblik på at styrke og 
supplere de eksisterende 
markedsforvaltningsinstrumenter og 
sikre, at de fungere gnidningsløst bør der 
indføres et instrument, der er baseret på 
privat forvaltning af udbud og 
koordinering mellem de enkelte 
markedsdeltagere. Markedsdeltagere bør 
have mulighed for at trække et produkt 
tilbage i løbet af et produktionsår med 
støtte fra anerkendte sammenslutninger 
af producentorganisationer, der har en 
passende størrelse på markedet. Hidtil er 
der dog kun gjort få fremskridt med 
henblik på etablering af 
producentorganisationer i mælkesektoren. 
Indtil der er blevet etableret 
producentorganisationer, der har 
tilstrækkelig gennemslagskraft til at 
forhandle markedsregler, skal 
producenterne garanteres et 
minimumsniveau for stabilitet på 
markedet med hjælp fra en 
markedsorganisation, der tilpasser 
produktionen til den europæiske 
efterspørgsel.  Mælkekvoteordningen bør 
derfor forlænges til 2017.

Or. de

Ændringsforslag 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Den nuværende ordning for uddeling 
af fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i EU under den fælles 
landbrugspolitik bør underlægges en 
særskilt forordning, der skal afspejle 
samhørighedspolitikkens mål. Der bør dog
i denne forordning fastsættes bestemmelser 
for at tillade afsætning af produkter, der er 
oplagret på offentlige lagre, ved at gøre 
dem tilgængelige for anvendelse i 
ordningen.

(24) Den nuværende ordning for uddeling 
af fødevarer til de socialt dårligst stillede 
personer i EU bør fortsat, under det 
passende retsgrundlag, afspejle 
samhørighedspolitikkens mål og sætte den 
i stand til at bidrage til Europa-2020 
målene om at nedbringe fattigdommen i 
EU. Der bør i denne forordning fastsættes 
bestemmelser for at tillade afsætning af 
produkter, der er oplagret på offentlige 
lagre og private lagre, ved at gøre dem 
tilgængelige for anvendelse i ordningen.

Or. en

Ændringsforslag 460
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Børns forbrug af frugt og grøntsager 
og mælkeprodukter bør fremmes ved at 
sikre en varig stigning i andelen af frugt og 
grøntsager i børns kost på det tidspunkt, 
hvor deres kostvaner dannes. EU-støtte til 
finansiering eller medfinansiering af 
uddelingen af sådanne produkter til børn i
uddannelsesinstitutioner bør derfor
fremmes.

(25) Børns forbrug af frugt og grøntsager 
og mælkeprodukter bør fremmes ved at 
sikre en varig stigning i andelen af frugt og 
grøntsager i børns kost på det tidspunkt, 
hvor deres kostvaner dannes. Derfor er det 
ikke blot EU-støtte til finansiering eller 
medfinansiering af uddelingen af sådanne 
produkter til børn i uddannelses-, førskole-
og fritidsinstitutioner, der bør fremmes, 
men også, specifikt for så vidt angår 
grøntsager, EU-støtte til fremme af 
bevidstheden om og opfattelsen af friske 
grøntsager, både blandt børn og i deres 
familier, med henblik på at tilskynde til 
forbrug af grøntsager.

Or. fr
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Ændringsforslag 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Olivenolie er grundelementet i 
middelhavskosten. Forskellige 
undersøgelser, der er offentliggjort i løbet 
af de seneste årtier, har vist en 
sammenhæng mellem indtagelse af 
olivenolie og hjerte-karsundhed, et 
stærkere immunsystem og kontrollen med 
andre folkesundhedsproblemer. Det er 
nødvendigt at fremme forbruget af 
olivenolie i EU. Med tanke på dette 
opfordres Kommissionen til senest et år 
efter denne forordnings ikrafttræden at 
udarbejde et program, der svarer til de, 
der sigtede mod at fremme forbrug af 
mejeriprodukter og frugt og grøntsager i 
uddannelses- og sundhedsinstitutioner. 
Medlemsstaternes deltagelse i dette 
program vil være på frivillig basis. Den 
EU-støtte, der ydes til medlemsstater, der 
beslutter at deltage, vil svare til den støtte, 
der ydes til de ovennævnte eksisterende 
programmer.

Or. es

Ændringsforslag 462
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Kommissionen bør gives mulighed 
for gennem delegerede retsakter, at 
oprette programmer, der er udarbejdet til 
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at fremme forbrug af andre produkter end 
frugt og grøntsager og mejeriprodukter i 
skolerne.

Or. es

Begrundelse

Andre sektorer bør omfattes af denne vellykkede ordning.

Ændringsforslag 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) I nogle medlemsstater er 
producenterne kun organiserede i særlig 
lille grad og producentorganisationerne 
er svage, for ikke at sige ikke-
eksisterende. Under hensyntagen til deres 
særlige situation og det omfang, hvori 
producentorganisationerne har udviklet 
sig på deres område, kan medlemsstaterne 
vælge at lade de kompetente nationale 
myndigheder varetage de 
ansvarsområder, der er tildelt 
producentorganisationerne.

Or. pt

Ændringsforslag 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Støtteordningen for 
humleproducentorganisationer anvendes 

udgår
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kun i én medlemsstat. For at skabe 
fleksibilitet og harmonisere denne sektors 
fremgangsmåde med andre sektorer bør 
støtteordningen ikke længere anvendes, 
men der bør fortsat være mulighed for at 
støtte producentorganisationer under 
foranstaltninger til udvikling af 
landdistrikterne.

Or. de

Ændringsforslag 465
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) I denne forordning skelnes der mellem 
frugt og grøntsager, der omfatter frugt og 
grøntsager til afsætning og frugt og 
grøntsager til forarbejdning på den ene 
side, og forarbejdede frugter og grøntsager 
på den anden side. Reglerne for 
producentorganisationer, 
driftsprogrammer og EU-støtte gælder 
kun for frugt og grøntsager, der 
udelukkende er bestemt til forarbejdning.

(32) I denne forordning skelnes der mellem 
frugt og grøntsager, der omfatter frugt og 
grøntsager til afsætning og frugt og 
grøntsager til forarbejdning på den ene 
side, og forarbejdede frugter og grøntsager 
på den anden side.

Or. es

Ændringsforslag 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) I denne forordning skelnes der mellem 
frugt og grøntsager, der omfatter frugt og 
grøntsager til afsætning og frugt og 
grøntsager til forarbejdning på den ene 

(32) I denne forordning skelnes der mellem 
frugt og grøntsager, der omfatter frugt og 
grøntsager til afsætning som friske 
produkter og frugt og grøntsager til 
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side, og forarbejdede frugter og grøntsager 
på den anden side. Reglerne for 
producentorganisationer, driftsprogrammer 
og EU-støtte gælder kun for frugt og 
grøntsager, der udelukkende er bestemt til 
forarbejdning.

forarbejdning på den ene side, og 
forarbejdede frugter og grøntsager på den 
anden side. Reglerne for 
producentorganisationer, driftsprogrammer 
og EU-støtte gælder kun for frugt og 
grøntsager, der udelukkende er bestemt til 
forarbejdning.

Or. es

Ændringsforslag 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Produktionen af frugt og grøntsager er 
uforudsigelig, og produkterne er 
fordærvelige. Selv en begrænset 
overskudsproduktion kan give betydelige 
markedsforstyrrelser. Der bør derfor 
indføres krisestyringsforanstaltninger, og 
sådanne foranstaltninger bør fortsat 
integreres i driftsprogrammerne.

(33) Produktionen af frugt og grøntsager er 
uforudsigelig, og produkterne er 
fordærvelige. Selv en begrænset 
overskudsproduktion kan give betydelige 
markedsforstyrrelser. Der bør derfor 
indføres krisestyringsforanstaltninger, 
f.eks. tilbagekøb fra markedet eller 
importkalendere mellem medlemsstater,
og sådanne foranstaltninger bør fortsat 
integreres i driftsprogrammerne.

Or. fr

Ændringsforslag 468
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør ydes støtte til oprettelse af 
producentsammenslutninger i alle sektorer 
i alle medlemsstater under politikken for 
udvikling af landdistrikter, og den 
specifikke støtte til frugt- og 

(35) Der bør ydes støtte til oprettelse af 
producentsammenslutninger i alle sektorer 
i alle medlemsstater under politikken for 
udvikling af landdistrikter, og den 
specifikke støtte (herunder investering) til 
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grøntsagssektoren bør ikke længere 
anvendes.

frugt- og grøntsagssektoren bør ikke 
længere anvendes.

Or. lv

Ændringsforslag 469
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Der bør ydes støtte til oprettelse af 
producentsammenslutninger i alle sektorer 
i alle medlemsstater under politikken for 
udvikling af landdistrikter, og den 
specifikke støtte til frugt- og 
grøntsagssektoren bør ikke længere 
anvendes.

(35) Der bør ydes støtte til oprettelse af 
producentsammenslutninger i alle sektorer 
i alle medlemsstater under politikken for 
udvikling af landdistrikter, og den 
specifikke støtte til frugt- og 
grøntsagssektoren bør ikke længere 
anvendes. Støtten bør ikke forvride de lige 
konkurrencevilkår mellem landbrugerne 
og deres producentorganisationer på det 
internationale marked.

Or. en

Ændringsforslag 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er vigtigt, at der i vinsektoren 
vedtages støtteforanstaltninger, der kan 
styrke konkurrencestrukturerne. Sådanne 
foranstaltninger bør fastlægges og 
finansieres af EU, men det bør overlades til 
medlemsstaterne at vælge de rette 
foranstaltninger til at dække deres 
regionale organers behov, om nødvendigt 
under hensyntagen til sådanne organers 
særlige forhold, og at integrere 

(39) Det er vigtigt, at der i vinsektoren 
vedtages støtteforanstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger bør fastlægges og 
finansieres af EU, men det bør overlades til 
medlemsstaterne at vælge de rette 
foranstaltninger til at dække deres 
regionale organers behov, om nødvendigt 
under hensyntagen til sådanne organers 
særlige forhold, og at integrere 
foranstaltningerne i nationale 
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foranstaltningerne i nationale 
støtteprogrammer. Medlemsstaterne bør 
have ansvaret for gennemførelsen af 
sådanne programmer.

støtteprogrammer. Medlemsstaterne bør 
have ansvaret for gennemførelsen af 
sådanne programmer.

Or. fr

Ændringsforslag 471
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) En vigtig foranstaltning i de nationale 
støtteprogrammer bør være salgsfremstød 
for og markedsføring af EU-vine i 
tredjelande. Der bør fortsat ydes støtte til 
omstrukturering og omstilling på grund af 
de positive strukturelle virkninger, som 
disse aktiviteter har for vinsektoren. Der 
bør også være mulighed for at yde støtte til 
investeringer i vinsektoren med henblik på 
at forbedre virksomhedernes økonomiske 
resultater. De medlemsstater, der ønsker at 
anvende destillation af biprodukter for at 
sikre vinkvaliteten og samtidig beskytte 
miljøet, bør have mulighed for at yde støtte 
hertil.

(40) En vigtig foranstaltning i de nationale 
støtteprogrammer bør være salgsfremstød 
for og markedsføring af EU-vine i EU og i 
tredjelande. Der bør fortsat ydes støtte til 
omstrukturering og omstilling på grund af 
de positive strukturelle virkninger, som 
disse aktiviteter har for vinsektoren. Der 
bør også være mulighed for at yde støtte til 
investeringer i vinsektoren med henblik på 
at forbedre virksomhedernes økonomiske 
resultater. De medlemsstater, der ønsker at 
anvende destillation af biprodukter for at 
sikre vinkvaliteten og samtidig beskytte 
miljøet, bør have mulighed for at yde støtte 
hertil.

Or. fr

Ændringsforslag 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) I tilfælde af katastrofer, både 
naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, bør medlemsstaternes 
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landbrugere være dækket af en offentlig 
landbrugsforsikring, der sikrer dem et 
rimeligt beskyttelsesniveau.

Or. pt

Ændringsforslag 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Biavl er kendetegnes ved, at 
produktionsbetingelser og udbytte er meget 
forskellige, og at de økonomiske aktører er 
spredte og meget forskellige både i 
produktions- og afsætningsleddet.
Eftersom varroasyge i de sidste år har bredt 
sig i en række medlemsstater og på grund 
af de vanskeligheder, som denne sygdom 
medfører for honningproduktionen, er det 
fortsat påkrævet med EU-foranstaltninger, 
fordi denne sygdom ikke kan udryddes 
fuldstændigt og bør behandles med 
godkendte midler. Som følge af 
omstændighederne og for at forbedre de 
generelle betingelser for produktion og 
afsætning af biavlsprodukter i EU bør der 
hvert tredje år opstilles nationale 
programmer. De nationale programmer bør 
delvis finansieres af EU.

(44) Biavl kendetegnes ved, at 
produktionsbetingelser og udbytte er meget
forskellige, og at de økonomiske aktører er 
spredte og meget forskellige både i 
produktions- og afsætningsleddet.
Eftersom varroasyge i de sidste år har bredt 
sig i en række medlemsstater og på grund 
af de vanskeligheder, som denne sygdom 
medfører for honningproduktionen, er det 
fortsat påkrævet med EU-koordinerede 
foranstaltninger, som del af den 
europæiske veterinærpolitik, fordi denne 
sygdom ikke kan udryddes fuldstændigt og 
bør behandles med godkendte midler. Som 
følge af omstændighederne og for at
forbedre biers sundhed samt forbedre de 
generelle betingelser for produktion og 
afsætning af biavlsprodukter i EU bør der 
hvert tredje år opstilles nationale 
programmer. De nationale programmer bør 
delvis finansieres af EU.

Or. fr

Ændringsforslag 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 48
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Anvendelsen af handelsnormer for 
landbrugsprodukter kan bidrage til at 
forbedre de økonomiske vilkår for 
produktion og afsætning af sådanne 
produkter og sådanne produkters kvalitet. 
Det er derfor både i producenternes, de 
handlendes og forbrugernes interesse, at 
der anvendes sådanne normer.

(48) Anvendelsen af handelsnormer for 
landbrugsprodukter kan bidrage til at 
forbedre de økonomiske vilkår for 
produktion og afsætning af sådanne 
produkter og sådanne produkters kvalitet. 
Det er derfor både i producenternes, de 
handlendes og forbrugernes interesse, at 
der anvendes sådanne normer. For at sikre 
disse økonomiske og kvalitative forbed-
ringer bør alle tidligere bestemmelser om 
fusionsmarkedsordningsforordningen og 
gennemførelsesforordningerne hertil 
vedrørende specifikke normer, herunder 
oprindelsesbetegnelser, yderligere krav til 
markedsføring af frugt og grøntsager og 
indholdet af normer for kød fra kreaturer 
på højst 12 måneder, mælk og 
mælkeprodukter, smørbare fedtstoffer, æg 
og fjerkrækød, humle og honning 
medtages i denne forordning og 
gennemførelsesforordningerne hertil.

Or. fr

Ændringsforslag 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) En vigtig foranstaltning i de 
nationale støtteprogrammer bør være 
salgsfremstød for og markedsføring af 
EU-landbrugsprodukter i EU og i 
tredjelande.

Or. en



PE492.801v01-00 26/163 AM\907930DA.doc

DA

Ændringsforslag 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Under hensyn til forbrugernes 
interesse i at få relevante og 
gennemsigtige produktoplysninger bør det
være muligt at fastlægge oplysninger om 
produktion på et passende geografisk plan i 
hvert enkelt tilfælde, samtidig med at der 
tages hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende i visse sektorer, navnlig hvad 
angår forarbejdede landbrugsprodukter.

(54) Idet oplysninger om oprindelse er 
vigtige for forbrugere og for 
markedsføringen af producenternes 
produkt, er det ønskeligt, at kravene 
udvides til at omfatte produktets 
oprindelse, i overensstemmelse med 
forordningens indhold om 
forbrugeroplysning. Det bør ligeledes
være muligt at fastlægge oplysninger om 
produktion på et passende geografisk plan i 
hvert enkelt tilfælde, samtidig med at der 
tages hensyn til de særlige forhold, der gør 
sig gældende i visse sektorer, navnlig hvad 
angår forarbejdede landbrugsprodukter.

Or. fr

Ændringsforslag 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Forslag til forordning
Betragtning 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82a) Af økonomiske, sociale og 
miljømæssige grunde og af hensyn til 
miljøet og den fysiske planlægning i 
landdistrikter med en lang 
vindyrkningstradition og ud over kravene 
om opretholdelse af kontrollen med 
europæiske vinavlsprodukter og disses 
mangfoldighed, anseelse og kvalitet, bør
den nuværende ordning for 
plantningsrettigheder i vinsektoren som 
minimum opretholdes, samtidig med at 
forvaltningen heraf moderniseres og 
gøres mere fleksibel i medlemsstaterne.
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Or. fr

Ændringsforslag 478
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82a) Forordning (EF) nr. 1234/2007 
fastsætter, at sukkerkvoterne udløber  pr. 
30. september 2015. For at sikre en 
gnidningsløs overgang for sektoren indtil 
kvoteordningen udløber er det passende at 
forlænge kvoteordningen med to år.

Or. en

Begrundelse

En forlængelse af kvoteordningen med to år vil sikre sektoren en blød landing. Forlængelsen 
bør begrænses til to år med henblik på at styrke sukkersektorens konkurrencedygtighed.

Ændringsforslag 479
Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82a) Fordring (EF) nr. 1234/2007 
fastsætter, at sukkerkvoterne udløber  pr. 
30. september 2015. For at sikre en 
gnidningsløs overgang for sektoren indtil 
kvoteordningen udløber er det passende at 
forlænge kvoteordningen med to år.

Or. en

Begrundelse

En forlængelse af kvoteordningen med to år vil sikre sektoren en blød landing. Forlængelsen 
bør begrænses til to år med henblik på at styrke sukkersektorens konkurrencedygtighed.
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Ændringsforslag 480
Esther Herranz García

Forslag til forordning
Betragtning 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82a) Af økonomiske, sociale og 
miljømæssige grunde og under 
hensyntagen til den fysiske planlægning i 
landdistrikter med en lang 
vindyrkningstradition og ud over kravene 
om bibeholdelse af kontrollen med 
europæiske vinavlsprodukter og 
opretholde disses mangfoldighed, anseelse 
og kvalitet, bør den nuværende ordning 
for plantningsrettigheder i vinsektoren 
opretholdes på ubestemt tid.

Or. es

Ændringsforslag 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82a) Af økonomiske, sociale og 
miljømæssige grunde, af hensyn til 
kulturarven og under hensyntagen til den 
fysiske planlægning i landdistrikter med 
en lang vindyrkningstradition og ud over 
kravene om opretholdelse europæiske 
vinavlsprodukters  mangfoldighed, 
anseelse og kvalitet, bør den nuværende 
ordning for plantningsrettigheder i 
vinsektoren opretholdes.

Or. fr
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Ændringsforslag 482
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82a) Mælkekvoteordningen forbliver 
gældende, indtil der er iværksat 
alternative foranstaltninger - når 
indvirkningen er blevet vurderet - med 
henblik på at opretholde 
markedsbalancen, muliggøre forsyning af 
EU-markedet med mælk og 
mælkeprodukter til enhver tid, og 
minimere eventuelle skadelige virkninger 
både på regionalt, nationalt og lokalt plan 
for mælkeproducenter, når ordningen 
ophæves.

Or. pt

Ændringsforslag 483
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 82 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82b) Mælkekvoteordningen forbliver 
gældende, indtil der er iværksat 
alternative foranstaltninger - når 
indvirkningen er blevet vurderet - med 
henblik på at opretholde 
markedsbalancen, muliggøre forsyning af 
EU-markedet med mælk og 
mælkeprodukter til enhver tid, og 
minimere de eventuelle skadelige 
indvirkninger både på regionalt og 
nationalt og lokalt plan, som ophævelsen 
af ordningen kan have for 
mælkeproducenter.

Or. pt
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Ændringsforslag 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Der vil efter udløbet af kvotesystemet 
stadig være behov for særlige 
instrumenter for at sikre en rimelig 
balance mellem sukkervirksomhedernes 
og sukkerroeavlernes rettigheder og 
forpligtelser. Derfor bør der fastsættes 
standardbestemmelser for brancheaftaler.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 485
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Der vil efter udløbet af kvotesystemet 
stadig være behov for særlige instrumenter 
for at sikre en rimelig balance mellem 
sukkervirksomhedernes og 
sukkerroeavlernes rettigheder og 
forpligtelser. Derfor bør der fastsættes 
standardbestemmelser for brancheaftaler.

(83) Der er behov for særlige instrumenter
inden for sukkersektoren for at sikre en 
rimelig balance mellem 
sukkervirksomhedernes og 
sukkerroeavlernes rettigheder og 
forpligtelser Derfor bør der fastsættes 
standardbestemmelser for brancheaftaler.

Or. pt

Ændringsforslag 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 83
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) Der vil efter udløbet af kvotesystemet
stadig være behov for særlige instrumenter 
for at sikre en rimelig balance mellem 
sukkervirksomhedernes og 
sukkerroeavlernes rettigheder og 
forpligtelser. Derfor bør der fastsættes 
standardbestemmelser for brancheaftaler.

(83) Der vil stadig være behov for særlige 
instrumenter for at sikre en rimelig balance 
mellem sukkervirksomhedernes og 
sukkerroeavlernes rettigheder og 
forpligtelser. Derfor bør der fastsættes 
standardbestemmelser for brancheaftaler.

Or. pt

Ændringsforslag 487
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83a) De europæiske markeder for 
sukkerproduktion påvirkes både af 
kvoteordningen for sukkerroeproduktion 
og priserne på sukkerrør, og den seneste 
udvikling for så vidt angår produktion 
medfører både stigninger i høstudbyttet af 
sukkerroer samt stigninger i 
omkostninger og priser på 
sukkerrørsmarkederne.  Dette betyder, at 
sukkerroer hurtigt bliver en globalt 
konkurrencedygtig vare.  Derfor må 
afslutningen på kvoteordningen for 
sukkerroer suppleres med en reform og 
afskaffelse af importtold på sukkerrør. 
Desuden kan bearbejdsningskapacitetens 
monopolistiske karakter i visse lande 
skabe markedsforvridninger og 
hindringer for sukkerroedyrkere. 
Investering i bearbejdningskapacitet er 
imidlertid af langsigtet karakter, og derfor 
bør afskaffelsen af sukkerroekvoten 
omfatte en passende overgangsperiode 
med henblik på at sikre en blød landing 
for sukkersektoren generelt og hjælpe 
med at give investeringssikkerhed for at 
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støtte en øget bearbejdningskapacitet.  
Enhver afskaffelse af sukkerroekvoter bør 
suppleres med en afskaffelse af 
toldstrukturerne på importen af 
sukkerrør. Selv om Kommissionens 
intentioner om en dato i 2015 for 
afskaffelse af sukkerrørskvoten hilses 
velkommen, bør disse ledsages af en 
fuldstændig og kontinuerlig 
konsekvensanalyse, der både omfatter 
konsekvenser på globalt plan og på det 
indre marked. Med henblik på at sikre 
forsyningssikkerheden til de europæiske 
forbrugere, bør ændringer af 
sukkerroekvoten suppleres med 
afskaffelse af toldmæssige hindringer på 
import af sukkerrør. En forlængelse af 
slutdatoen i 2015 kan derfor være 
nødvendig, men denne forlængelse bør 
dog ikke udvide ordningen ud over 2020.

Or. en

Ændringsforslag 488
Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83 a) Kommissionen sikrer en retfærdig 
balance mellem rettigheder og 
forpligtelser mellem producenter af 
sukkerrør og sukkerroer med henblik på 
at sikre retfærdig konkurrence og et bredt 
udbud i EU's sukkersektor. Når importen 
af rørsukker fra partnere, der er omfattet 
af præferenceordningen, ligger under det 
forventede niveau, bør Kommissionen 
tillade yderligere toldfri import med 
henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige 
råmaterialer til rådighed på EU's 
sukkermarked.

Or. en
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Begrundelse

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials.  In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Ændringsforslag 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83a) Denne forordning bør sikre, hvilket 
er af afgørende betydning, at 
medlemsstater kan generhverve kvoter for 
sukkerroeproduktion til raffinering af 
sukker, hvilket især angår lande, der har 
mistet deres kvoter og nu er fuldstændig 
afhængige af import til deres råvarer til 
forarbejdning. Ordningen bør desuden 
sikre fri adgang til råmaterialer til 
sukkerproduktion.   

Or. pt

Ændringsforslag 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 83 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83a) Kvotesystemet som 
markedsreguleringsinstrument bør 
opretholdes og forbedres.

Or. fr
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Ændringsforslag 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84 a) For at sætte sukkerroeavlerne i 
stand til at fuldende deres tilpasning til 
den dybtgående reform, som 
gennemførtes i sukkersektoren i 2006, og 
videreføre bestræbelserne på at styrke 
konkurrenceevnen siden da, bør en 
revideret udgave af den gældende 
kvoteordning forlænges indtil udløbet af 
høståret 2019/2020, hvis kvoterne ikke 
ophører i 2015, som planlagt. Den 
reviderede ordning bør tillade alle 
medlemsstater, der ønsker det, at anvende 
sukkerkvoter.  EU-støtte bør rettes direkte 
mod udvidelsen af sukkerindustrien i EU, 
og der bør ydes bistand til 
startomkostninger ved 
sukkerforabejdning i medlemsstater. De 
betydelige tilbagevendende spændinger på 
det europæiske sukkermarked gør det 
imidlertid nødvendigt at indføre en 
mekanisme der, så længe dette er 
nødvendigt, automatisk omkvalificerer 
sukker uden for kvoten til kvotesukker, 
således at det er muligt at bevare den 
strukturelle ligevægt på dette marked.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide sukkerindustrien, idet EU kun er selvforsynende med 85 % af 
sukkerproduktionen.

Ændringsforslag 492
Janusz Wojciechowski
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Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84 a) For at sætte sukkerroeavlerne i 
stand til at fuldende deres tilpasning til 
den dybtgående reform, som 
gennemførtes i sukkersektoren i 2006, og 
videreføre bestræbelserne på at styrke 
konkurrenceevnen siden da, bør den 
gældende kvoteordning forlænges indtil 
udløbet af høståret 2019/2020. I 
betragtning af spændingerne på det 
europæiske sukkermarked må der 
imidlertid findes en ordning under 
hvilken sukker uden for kvoteordningen, 
så længe det er nødvendigt, kan stilles til 
rådighed for markedet for at gøre det 
muligt at bevare den strukturelle balance 
på markedet.

Or. pl

Begrundelse

Ændringsforslaget formaliserer den nuværende situation ved at skabe mulighed for at stille 
visse mængder af sukker uden for kvoteordningen til rådighed for EU-markedet. Formålet 
med ændringsforslaget er at skabe juridisk klarhed og stabilitet på markedet. Især 
beslutningen om at stille sukker uden for kvoteordningen til rådighed (og ikke at 
omkvalificere) bør baseres på en analyse af kvantitative data.

Ændringsforslag 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) For at sætte 
sukkerroeproducenterne i stand til at 
fuldende deres tilpasning til den 
dybtgående reform, som gennemførtes i 
sukkersektoren i 2006, og videreføre 
bestræbelserne, de har gjort, på at styrke 
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konkurrenceevnen siden da, bør den 
gældende kvoteordning forlænges mindst 
indtil udløbet af høståret 2019/2020. De 
alvorlige og tilbagevendende spændinger 
på det europæiske sukkermarked gør det 
imidlertid nødvendigt at indføre en 
mekanisme der automatisk, og så længe 
det er nødvendigt, bringer sukker uden for 
kvoteordningen inden for kvoteordningen 
for at bevare den strukturelle balance på 
markedet. 

Or. de

Ændringsforslag 494
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) For at sætte sukkerroeavlerne i 
stand til at fuldende deres tilpasning til 
den dybtgående reform, som 
gennemførtes i sukkersektoren i 2006, og 
videreføre bestræbelserne på at styrke 
konkurrenceevnen siden da, bør en 
revideret udgave af den gældende 
kvoteordning forlænges indtil udløbet af 
høståret 2019/-2020. De tilbagevendende 
spændinger på det europæiske 
sukkermarked gør det imidlertid 
nødvendigt at indføre en mekanisme der, 
så længe dette er nødvendigt, automatisk 
frigiver sukker uden for kvoteordning til 
markedet, med henblik på at bevare den 
strukturelle ligevægt på dette marked.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget formaliserer den nuværende situation ved at skabe mulighed for frigivelse 
af visse mængder af sukker uden for kvoteordningen til EU-markedet. Det er udarbejdet med 
henblik på at sikre juridisk klarhed og markedsstabilitet. Navnlig beslutning om at frigive 
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(ikke omklassificere) sukker uden for kvoten bør baseres på analysen af kvantitative data (og 
ikke på "betydelige tilbagevendende" spændinger, som kan fortolkes forskelligt).

Ændringsforslag 495
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) For at tillade sukkerroeavlerne at 
fuldende deres tilpasning til den 
dybtgående reform, som gennemførtes i 
sukkersektoren i 2006, og videreføre 
bestræbelserne på at styrke 
konkurrenceevnen siden da, bør  den 
gældende kvoteordning forlænges indtil 
udløbet af høståret 2019/-2020. I 
betragtning af de spændinger, der er set 
på det europæiske sukkermarked, må der 
imidlertid findes en ordning under 
hvilken sukker uden for kvoteordningen 
automatisk og så længe det er nødvendigt, 
kan leveres til markedet for at gøre det 
muligt at bevare den strukturelle balance 
på markedet.

Or. fr

Ændringsforslag 496
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) For at sætte sukkerroe- og 
sukkerrørsavlerne i stand til at fuldende 
deres tilpasning til den dybtgående 
reform, som gennemførtes i 
sukkersektoren i 2006, og videreføre 
bestræbelserne på at styrke 
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konkurrenceevnen siden da, bør  den 
gældende kvoteordning forlænges mindst 
indtil udløbet af høståret 2019/-2020. I 
betragtning af de alvorlige 
tilbagevendende spændinger, der er set på 
det europæiske sukkermarked, må der 
imidlertid findes en ordning under hvilke, 
sukker uden for kvoteordningen, så længe 
det er nødvendigt, automatisk kan 
omkvalificeres til kvotesukker, for at gøre 
det muligt at bevare den strukturelle 
balance på markedet.

Or. fr

Ændringsforslag 497
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) I betragtning af den endelige og 
definitive afskaffelse af kvoteordningen 
fra 2010 bør Kommissionen inden 1. juli 
2018 forelægge en rapport for 
Parlamentet og Rådet om passende 
foranstaltninger til afskaffelse af 
kvoteordningen og de foranstaltninger, 
der er nødvendige, med henblik på at 
sikre en blød landing i sektoren.

Or. en

Ændringsforslag 498
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) Inden 1. juli 2018 bør 
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Kommissionen forelægge en rapport for 
Parlamentet og Rådet om de passende 
foranstaltninger med henblik på at gå 
bort fra den nuværende kvoteordning og 
om sektorens fremtid efter 2020 med alle 
de nødvendige forslag til at forberede 
sektoren på perioden efter 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84 a) Med henblik på at tilpasse EU's 
importordning for sukker og isoglucose til 
sukkerreformen af 2006 samt til 
ophævelsen af kvoteordningen bør 
Kommissionen ændre den fælles toldtarif 
for følgende produkter: a) sukker, der 
hører under KN-kode 1701 b) isoglucose, 
der hører under KN-kode 1702, 3010, 
1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 9030. 
Indtil kvoteordningen udløber bør 
Kommissionen have mulighed for at 
suspendere importtold i tilfælde af 
forsyningsproblemer.

Or. en

Begrundelse

Sukkerkvoteordningens udløb vil nødvendiggøre en yderligere tilpasning af EU's 
importordning med henblik på at undgå uforholdsmæssig stor koncentration af udbud og 
tillade tilstrækkelig adgang til råvarer på underskudsmarkeder. Det kan indtil da være 
nødvendigt at suspendere importtolden på ad hoc-basis i tilfælde af forsyningsproblemer for 
at sikre konkurrenceevnen for den europæiske fødevareindustri og rørsukkerraffinaderierne. 

Ændringsforslag 500
Paolo Bartolozzi
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Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) Med henblik på at tilpasse EU's 
importordning for sukker og isoglucose til 
sukkerreformen af 2006 samt til 
ophævelsen af kvoteordningen bør 
Kommissionen ændre den fælles toldtarif 
for følgende produkter: a) suger der hører 
under KN-kode 1701 b) isoglucose, der 
hører under KN-kode 1702, 3010, 1702 40 
10, 1702 60 10 og 1702 9030. Indtil 
kvoteordningen udløber bør 
Kommissionen have mulighed for at 
suspendere importtold i tilfælde af 
forsyningsproblemer.

Or. en

Ændringsforslag 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84 a) Kommissionen sikrer en retfærdig 
balance mellem rettigheder og 
forpligtelser mellem producenter af 
sukkerrør og sukkerroer med henblik på 
at sikre retfærdig konkurrence og et bredt 
udbud i EU's sukkersektor. Når importen 
af rørsukker fra partnere, der er omfattet 
af præferenceordningen, ligger under det 
forventede niveau, bør Kommissionen 
tillade yderligere toldfri import med 
henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige 
råvarer til rådighed på EU's 
sukkermarked.

Or. en
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Ændringsforslag 502
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) Med henblik på at tage hensyn til de 
særlige forhold inden for sukkersektoren 
skal Kommissionen sikre en retfærdig 
balance mellem rettigheder og 
forpligtelser mellem producenter i EU's 
sukkersektor for at skabe lige 
adgangsbetingelser til råvarer for alle 
interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 503
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) Med henblik på at tage hensyn til de 
særlige forhold inden for sukkersektoren 
sikrer Kommissionen en retfærdig 
balance mellem rettigheder og 
forpligtelser mellem producenter i EU's 
sukkersektor for at skabe lige 
adgangsbetingelser til råvarer for alle 
interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger



PE492.801v01-00 42/163 AM\907930DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 84 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84b) Kommissionen forelægger ligeledes  
en rapport for Parlamentet og Rådet 
inden 1. juli 2018 om passende 
mekanismer efter den eventuelle 
afskaffelse af den nuværende 
kvoteordning og om sektorens fremtid 
efter 2020, hvori der ligeledes fastlægges 
forslag til, hvordan sektoren som helhed 
kan forberede sig på perioden efter 2020. 

Or. de

Ændringsforslag 505
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Betragtning 84 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84b) Inden 1. juli 2018 bør Kommis-
sionen forelægge en rapport for 
Parlamentet og Rådet om de passende 
foranstaltninger med henblik på at gå 
bort fra den nuværende kvoteordning og 
om sektorens fremtid efter 2020 med alle 
de nødvendige forslag til at forberede 
sektoren på perioden efter 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 506
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Betragtning 84 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84b) Inden 1. juli 2018 bør 
Kommissionen forelægge en rapport for 
Parlamentet og Rådet om de passende 
procedurer i forbindelse med henblik på 
at gå bort fra den nuværende 
kvoteordning efter 2020. Rapporten skal 
indeholde alle de nødvendige forsalg til at 
forberede sektoren på perioden efter 2020.

Or. pl

Begrundelse

Den nuværende fællesordning for sukkersektoren bør forlænges indtil mindst 2020 med 
henblik på at sætte den europæiske sukkersektor i stand til at optimere sin effektivitet og 
forbedre sin konkurrenceevne for at bekæmpe den manglende stabilitet, der kendetegner det 
internationale sukkermarked, og sikre stabile forsyninger i EU i overensstemmelse med EU's 
internationale forpligtelser og sikre retfærdig fordeling af merværdi i produktionskæden.

Ændringsforslag 507
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 84 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84b) I henhold til artikel 349 i traktaten 
bør der tages hensyn til sukkersektorens 
særlige forhold i de fjerntliggende 
regioner, og der bør fortsat ydes støtte til 
sektorens overlevelse.  Kommissionen bør 
under ingen omstændigheder træffe 
foranstaltninger, der er i modstrid med 
sukkersektorens interesser i de 
fjerntliggende regioner, men bør tage 
særligt hensyn til producenternes 
interesser og søge løsninger, der sikrer 
sukkerrørsavlere en rimelig indtægt.

Or. fr
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Ændringsforslag 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) Producentorganisationer og 
sammenslutninger heraf kan spille en 
nyttig rolle med hensyn til at koncentrere 
udbuddet og fremme bedste praksis. 
Brancheorganisationer kan spille en vigtig 
rolle, idet de åbner mulighed for dialog 
mellem aktører i forsyningskæden, 
fremmer bedste praksis og gør markedet 
mere gennemsigtigt. Eksisterende regler 
om definition og anerkendelse af sådanne 
organisationer og sammenslutninger heraf, 
der omfatter bestemte sektorer, bør derfor 
harmoniseres, strømlines og udvides til at 
gælde anerkendelse efter anmodning i 
henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen 
i alle sektorer.

(85) Producentorganisationer og 
sammenslutninger heraf kan spille en 
nyttig rolle med hensyn til at koncentrere 
udbuddet og fremme bedste praksis. Det 
erkendes, at indsatsen må øges med 
henblik på yderligere at styrke 
producentorganisationernes position i 
visse medlemsstater. 
Brancheorganisationer kan spille en vigtig 
rolle, idet de åbner mulighed for dialog 
mellem aktører i forsyningskæden, 
fremmer bedste praksis og gør markedet 
mere gennemsigtigt. Eksisterende regler 
om definition og anerkendelse af sådanne 
organisationer og sammenslutninger heraf, 
der omfatter bestemte sektorer, bør derfor 
harmoniseres, strømlines og udvides til at 
gælde anerkendelse efter anmodning i 
henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen 
i alle sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 509
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) Producentorganisationer og 
sammenslutninger heraf kan spille en 
nyttig rolle med hensyn til at koncentrere 
udbuddet og fremme bedste praksis. 
Brancheorganisationer kan spille en vigtig 
rolle, idet de åbner mulighed for dialog 
mellem aktører i forsyningskæden, 

(85) Producentorganisationer og 
sammenslutninger heraf kan spille en 
nyttig rolle med hensyn til at koncentrere 
udbuddet, forbedre markedsføringen, 
korrigere ubalancer i værdikæden og 
fremme bedste praksis
Brancheorganisationer kan spille en vigtig 
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fremmer bedste praksis og gør markedet 
mere gennemsigtigt. Eksisterende regler 
om definition og anerkendelse af sådanne 
organisationer og sammenslutninger heraf, 
der omfatter bestemte sektorer, bør derfor 
harmoniseres, strømlines og udvides til at 
gælde anerkendelse efter anmodning i 
henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen 
i alle sektorer.

rolle, idet de åbner mulighed for dialog 
mellem aktører i forsyningskæden, 
fremmer bedste praksis og gør markedet 
mere gennemsigtigt. Eksisterende regler 
om definition og anerkendelse af sådanne 
organisationer og sammenslutninger heraf, 
der omfatter bestemte sektorer, bør derfor 
harmoniseres, strømlines og udvides til at 
gælde anerkendelse efter anmodning i 
henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen 
i alle sektorer.

Or. es

Begrundelse

Producentorganisationerne kan varetage funktioner, der allerede varetages gennem
rapporter, Kommissionens eksperter og grupper på højt niveau.

Ændringsforslag 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Betragtning 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85a) Data, der indsamles gennem 
informationsnettet for landøkonomisk 
bogføring, bør tages i betragtning ved 
udarbejdelsen af undersøgelser og 
forskning med det formål at forhindre 
kriser i de forskellige landbrugssektorer, 
idet de afspejler landbrugenes resultater. 
Disse data bør være et nyttigt værktøj for 
kriseforebyggelse og -styring.

Or. it

Ændringsforslag 511
George Lyon
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Forslag til forordning
Betragtning 85 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85a) I betragtning af ophævelsen af 
ordningen om planterettigheder og med 
henblik på at forbedre og stabilisere 
driften af det fælles marked for vin bør 
det tillades vinsektorens 
brancheorganisationer at fastlægge 
foranstaltninger for at forvalte 
produktionspotentialet. Der er behov for 
særlige bestemmelser for at give 
repræsentative brancheorganisationer 
inden for vinsektoren beføjelser til at 
forvalte produktionspotentialet.

Or. en

Ændringsforslag 512
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Med hensyn til levende planter, 
oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg 
og fjerkrækød bør der åbnes mulighed for 
at vedtage visse foranstaltninger, som gør 
det lettere at tilpasse udbuddet til 
markedets behov, hvilket kan bidrage til at 
stabilisere markederne og sikre den 
pågældende landbrugsbefolkning en 
rimelig levestandard.

(87) Med hensyn til alle landbrugere, der 
producerer et eller flere af de produkter 
der er anført i bilag I, bør der åbnes 
mulighed for at vedtage visse
foranstaltninger, som sikrer en rimelig 
levestandard. Dette betyder f.eks. at aktive 
landbrugere bør opnå en retfærdig og 
rimelig pris for deres produkter, hvilket 
omfatter kompensation for investeringer i 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 513
Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Betragtning 87

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(87) Med hensyn til levende planter, 
oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg 
og fjerkrækød bør der åbnes mulighed for 
at vedtage visse foranstaltninger, som gør 
det lettere at tilpasse udbuddet til 
markedets behov, hvilket kan bidrage til at 
stabilisere markederne og sikre den 
pågældende landbrugsbefolkning en 
rimelig levestandard.

(87) Med hensyn til levende planter, 
oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, 
kaninkød, æg og fjerkrækød bør der åbnes 
mulighed for at vedtage visse 
foranstaltninger, som gør det lettere at 
tilpasse udbuddet til markedets behov, 
hvilket kan bidrage til at stabilisere 
markederne og sikre den pågældende 
landbrugsbefolkning en rimelig 
levestandard.

Or. es

Ændringsforslag 514
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) For at fremme initiativer i 
producentorganisationer, 
sammenslutninger deraf og 
erhvervsorganisationer, der kan lette 
tilpasningen af udbuddet til 
markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten af levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød, til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning 
og afsætning, foranstaltninger, der skal 
gøre det lettere at følge 
markedsprisudviklingen og muliggøre 
opstilling af kort- eller langsigtede 
prognoser på grundlag af de benyttede 

(88) For at fremme initiativer i 
producentorganisationer, 
sammenslutninger deraf og 
erhvervsorganisationer, der kan lette 
tilpasningen af udbuddet til 
markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten af levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, kaninkød, æg 
og fjerkrækød, til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning 
og afsætning, foranstaltninger, der skal 
gøre det lettere at følge 
markedsprisudviklingen og muliggøre 
opstilling af kort- eller langsigtede 
prognoser på grundlag af de benyttede 
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produktionsmidler. produktionsmidler.

Or. es

Ændringsforslag 515
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 89 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(89a) Mælkekvoteordningen forbliver 
gældende indtil der er fundet en metode til 
at opretholde markedsbalancen, gøre det 
muligt at forsyne EU-markedet til enhver 
tid, og minimere de skadelige virkninger, 
der kan forekomme lokalt, regionalt og 
især i regioner, der er meget afhængige af 
mælkeproduktionen, eller nationalt.

Or. pt

Ændringsforslag 516
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 89 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(89b) Med henblik på den foregående 
betragtning bør Kommissionen 
gennemføre detaljerede 
konsekvensanalyser for at opretholde 
markedsbalancen, gøre det muligt at 
forsyne EU-markedet til enhver tid, og 
minimere de skadelige virkninger, der kan 
forekomme lokalt og regionalt og især i 
regioner, der er meget afhængige af 
mælkeproduktionen, eller nationalt som 
en konsekvens af de markedsændringer 
en eventuel afskaffelse af kvoterne 
sandsynligvis vil medføre.
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Or. pt

Ændringsforslag 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 90 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(90a) I visse medlemsstater er merværdien 
meget ulige fordelt langs med 
fødevareforsyningskæden, idet lave 
producentpriser længe har været et 
problem. For at forbedre 
producentpriserne til fordel for 
producenterne og derved fremme 
retfærdig og hensigtsmæssig fordeling af 
merværdien langs med kæden bør 
medlemsstaterne kunne vedtage 
interventionsformer, f.eks. gennem 
fastsættelse af maksimale avancer for de 
enkelte aktører i kæden.

Or. pt

Ændringsforslag 518
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91) For at sikre en rationel 
produktionsudvikling og sikre 
mælkeproducenterne en rimelig 
levestandard bør mælkeproducenternes 
forhandlingsposition over for 
forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 
der opnås en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden.
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 

(91) For at sikre en rationel 
produktionsudvikling og sikre 
mælkeproducenterne en rimelig 
levestandard bør mælkeproducenternes 
forhandlingsposition over for 
forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 
der opnås en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden.
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 
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bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 
mælkeproducentorganisationer eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om 
aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 
samlet for produktionen fra en del af eller 
alle deres medlemmer. For at opretholde 
faktisk konkurrence på markedet for 
mejeriprodukter bør der gælde passende 
kvantitative begrænsninger for denne 
mulighed.

bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 
mælkeproducentorganisationer eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om 
aftalevilkår med et mejeri, herunder priser,
som dog ikke bør være for lave til at 
dække produktionsomkostninger og sikre 
landbrugerne en rimelig arbejdsløn for 
deres arbejde, samlet for produktionen fra 
en del af eller alle deres medlemmer Der 
bør med henblik herpå oprettes et 
europæisk agentur for mælk for løbende 
at overvåge tendenser for så vidt angår 
priser på de producerede mængder og 
gennemtvinge en grundlæggende 
produktionspris.

Or. fr

Ændringsforslag 519
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91) For at sikre en rationel
produktionsudvikling og sikre 
mælkeproducenterne en rimelig 
levestandard bør mælkeproducenternes 
forhandlingsposition over for
forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 
der opnås en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden.
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 
bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så
mælkeproducentorganisationer eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om
aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 
samlet for produktionen fra en del af eller 
alle deres medlemmer. For at opretholde 
faktisk konkurrence på markedet for 
mejeriprodukter bør der gælde passende 

(91) For at sikre en bæredygtig
produktionsudvikling og sikre 
producenterne en rimelig levestandard bør 
producenternes forhandlingsposition over 
for potentielle købere styrkes, så der opnås 
en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden.
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 
bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så
landbrugsproducentorganisationer, eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om
aftalevilkårene for alle kontrakter med en 
køber, herunder pris, samlet for 
produktionen fra en del af eller alle deres 
medlemmer, med henblik på at forhindre 
købere i at gennemtvinge priser, der er 
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kvantitative begrænsninger for denne 
mulighed.

lavere end produktionsomkostningerne.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt, at de grundlæggende principper, der er fastlagt i "mælkepakken", 
(forordning (EU) nr. 261/2012 finder anvendelse på alle transaktioner i sektoren.  

Ændringsforslag 520
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91) For at sikre en rationel 
produktionsudvikling og sikre
mælkeproducenterne en rimelig 
levestandard bør mælkeproducenternes
forhandlingsposition over for 
forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 
der opnås en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden.
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 
bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så
mælkeproducentorganisationer eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om 
aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 
samlet for produktionen fra en del af eller 
alle deres medlemmer. For at opretholde 
faktisk konkurrence på markedet for 
mejeriprodukter bør der gælde passende 
kvantitative begrænsninger for denne 
mulighed.

(91) For at sikre en rationel og bæredygtig
produktionsudvikling og sikre aktive 
landbrugere en rimelig levestandard bør
landbrugernes forhandlingsposition over 
for forarbejdningsvirksomhederne styrkes, 
så der opnås en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden.
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 
bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så aktive 
landbrugsproducentorganisationer eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om 
aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 
samlet for produktionen fra en del af eller 
alle deres medlemmer. For at opretholde 
faktisk konkurrence på markedet for 
mejeriprodukter bør der gælde passende 
kvantitative begrænsninger for denne 
mulighed.

Or. en

Ændringsforslag 521
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Betragtning 91

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91) For at sikre en rationel 
produktionsudvikling og sikre 
mælkeproducenterne en rimelig 
levestandard bør mælkeproducenternes 
forhandlingsposition over for 
forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 
der opnås en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden. 
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 
bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 
mælkeproducentorganisationer eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om 
aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 
samlet for produktionen fra en del af eller 
alle deres medlemmer. For at opretholde 
faktisk konkurrence på markedet for 
mejeriprodukter bør der gælde passende 
kvantitative begrænsninger for denne 
mulighed.

(91) For at sikre en rationel 
produktionsudvikling og sikre 
mælkeproducenterne en rimelig 
levestandard bør mælkeproducenternes 
forhandlingsposition over for 
forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så 
der opnås en mere retfærdig fordeling af 
værditilvæksten i hele forsyningskæden. 
For at nå disse mål i den fælles 
landbrugspolitik bør der derfor vedtages en 
bestemmelse i henhold til traktatens 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så 
mælkeproducentorganisationer eller 
sammenslutninger heraf kan forhandle om 
aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, 
samlet for produktionen fra en del af eller 
alle deres medlemmer. For at opretholde 
faktisk konkurrence på markedet for 
mejeriprodukter bør der gælde passende 
kvantitative begrænsninger for denne 
mulighed. Denne bestemmelse bør finde 
anvendelse på hele forsyningskæden, og 
derfor omfatte andelsselskaber.

Or. fr

Begrundelse

Udelukkende producentorganisationer, der er etableret af landbrugere bør kunne forhandle 
kollektivt. Disse forhandlinger er af afgørende betydning med henblik på en mere retfærdig 
fordeling af merværdi i forsyningskæden, og straffer derfor producenterne hårdt. 

Ændringsforslag 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 91 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91a) Kommissionen bør foreslå 
foranstaltninger for at sikre en blød 
landing i mælke- og mejerisektoren før 
ophævelsen af kvoter i 2015 i 
overensstemmelse med de forpligtelser, 
der blev indgået i 2008. Der bør overvejes 
flere forskellige muligheder for en mere 
fleksibel tilgang for medlemsstater, der 
oplever vanskeligheder, herunder en 
justering af smørfedt, eller en lineær 
lavere tillægsafgift før 2015.

Or. en

Ændringsforslag 523
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91a) For at gøre det muligt for 
producenter at sikre en rimelig andel af 
den indtægt, der fordeles i 
forsyningskæden, er det nødvendigt at 
EU's politikker også dækker det 
kontraktforhold, der etableres mellem 
forabejdnings- og distributionsfaserne, og 
omfatter alle kædens kontraktforhold med 
en forståelig tilgang med henblik på at 
gøre en rimelig fordeling til et opnåeligt 
mål. 

Or. pt

Ændringsforslag 524
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 93
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(93) For at sikre at det klart defineres, 
hvilke mål og hvilket ansvar 
producentorganisationer og –
sammenslutninger, brancheorganisationer 
og erhvervsorganisationer har, således at 
disse organisationer og sammenslutninger 
kommer til at fungere så effektivt som 
muligt og for at sikre at konkurrencen 
overholdes og at den fælles 
markedsordning fungerer efter hensigten, 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 
290, om regler vedrørende: særlige mål, 
som sammenslutningerne og 
organisationerne skal, kan eller ikke kan 
søge at nå, herunder undtagelserne i denne 
forordning, deres vedtægter, anerkendelse, 
struktur, juridiske person, medlemskreds, 
størrelse, ansvarsforhold og aktiviteter, 
konsekvenserne af at de anerkendes, eller 
at anerkendelsen trækkes tilbage, 
sammenlægninger, tværnationale 
producentorganisationer og tværnationale 
sammenslutninger heraf, organisationers 
eller sammenslutningers udlicitering af 
aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske 
faciliteter, den mindstemængde eller værdi, 
som en organisations eller 
sammenslutnings salgbare produktion skal 
repræsentere, udvidelse af nogle af 
organisationernes regler til at omfatte andre 
end medlemmer og ikke-medlemmers 
obligatoriske betaling af bidrag, herunder 
en liste over strengere produktionsregler, 
der kan udvides, yderligere krav om 
repræsentativitet, de pågældende 
økonomiske områder, herunder 
Kommissionens gennemgang af 
definitionerne, minimumsperiode, som 
reglerne bør have været gældende for, før 
de blev udvidet, personer eller 
organisationer som reglerne eller bidragene 
gælder for, og under hvilke 
omstændigheder Kommissionen kan 
kræve, at udvidelsen af reglerne og de 

(93) For at sikre at det klart defineres, 
hvilke mål og hvilket ansvar producent-
organisationer (herunder landbrugs-
kooperativer), og producentsammen-
slutninger brancheorganisationer og 
erhvervsorganisationer har, således at disse 
organisationer og sammenslutninger 
kommer til at fungere så effektivt som 
muligt og for at sikre at konkurrencen 
overholdes og at den fælles 
markedsordning fungerer efter hensigten
og beskytte visse offentlige goder som 
såsom miljø, offentlig sundhed, sociale 
standarder, klima, dyrevelfærd og 
landskab, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om regler 
vedrørende: særlige mål, som 
sammenslutningerne og organisationerne 
skal, kan eller ikke kan søge at nå, 
herunder undtagelserne i denne forordning, 
deres vedtægter, anerkendelse, struktur, 
juridiske person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter, 
konsekvenserne af at de anerkendes, eller 
at anerkendelsen trækkes tilbage, 
sammenlægninger,  tværnationale 
producentorganisationer og tværnationale 
sammenslutninger heraf, organisationers 
eller sammenslutningers udlicitering af 
aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske 
faciliteter, den mindstemængde eller værdi, 
som en organisations eller 
sammenslutnings salgbare produktion skal 
repræsentere, udvidelse af nogle af 
organisationernes regler til at omfatte andre 
end medlemmer og ikke-medlemmers 
obligatoriske betaling af bidrag, herunder 
en liste over strengere produktionsregler, 
der kan udvides, yderligere krav om 
repræsentativitet, de pågældende 
økonomiske områder, herunder 
Kommissionens gennemgang af 
definitionerne, minimumsperiode, som 
reglerne bør have været gældende for, før 
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obligatoriske bidrag afvises eller trækkes 
tilbage.

de blev udvidet, personer eller 
organisationer som reglerne eller bidragene 
gælder for, og under hvilke 
omstændigheder Kommissionen kan 
kræve, at udvidelsen af reglerne og de 
obligatoriske bidrag afvises eller trækkes 
tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet.
Samhandelsordningen bør baseres på de 
aftaler, der er indgået i forbindelse med de 
multilaterale handelsforhandlinger under 
Uruguay-runden og bilaterale aftaler.

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold. Samhandelsordningen bør 
baseres på de aftaler, der er indgået i 
forbindelse med de multilaterale 
handelsforhandlinger under Uruguay-
runden og bilaterale aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet.
Samhandelsordningen bør baseres på de 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet.
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aftaler, der er indgået i forbindelse med 
de multilaterale handelsforhandlinger 
under Uruguay-runden og bilaterale 
aftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 527
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet.
Samhandelsordningen bør baseres på de 
aftaler, der er indgået i forbindelse med de 
multilaterale handelsforhandlinger under 
Uruguay-runden og bilaterale aftaler.

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold. Samhandelsordningen bør 
baseres på de aftaler, der er indgået i 
forbindelse med de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-
runden og bilaterale aftaler.

Or. fr

Ændringsforslag 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet.
Samhandelsordningen bør baseres på de 
aftaler, der er indgået i forbindelse med de 
multilaterale handelsforhandlinger under 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og bør i princippet stabilisere 
EU-markedet. Samhandelsordningen bør 
baseres på de aftaler, der er indgået i 
forbindelse med de multilaterale 
handelsforhandlinger under Uruguay-
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Uruguay-runden og bilaterale aftaler. runden og bilaterale aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 94

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet. 
Samhandelsordningen bør baseres på de 
aftaler, der er indgået i forbindelse med de 
multilaterale handelsforhandlinger under 
Uruguay-runden og bilaterale aftaler.

(94) Et indre marked kræver en ordning for 
samhandel ved EU's ydre grænser. En 
sådan samhandelsordning bør omfatte 
importtold og eksportrestitutioner og bør i 
princippet stabilisere EU-markedet uden at 
forstyrre markedet i udviklingslandene.  
Samhandelsordningen bør baseres på de 
aftaler, der er indgået i forbindelse med de 
multilaterale handelsforhandlinger under 
Uruguay-runden og bilaterale aftaler.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at eksportsubsidier ikke hindrer landbrugssektorens udvikling i 
udviklingslandene ved at underbyde lokale produktionspriser.

Ændringsforslag 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Betragtning 94 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94a) Princippet om gensidighed bør 
imidlertid ikke fraviges ved 
gennemførelsen af de internationale 
aftaler, navnlig hvad angår told, 
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plantesundhed og miljø, og 
gennemførelsen bør ske under nøje 
overholdelse af indgangsprisordninger, 
specifikke ekstraafgifter og 
udligningsafgifter. 

Or. it

Ændringsforslag 531
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Betragtning 94 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(94a) Princippet om gensidighed bør 
imidlertid ikke fraviges ved 
gennemførelsen af de internationale 
aftaler, navnlig hvad angår told, 
plantesundhed, miljø og dyrevelfærd, og 
gennemførelsen bør ske under nøje 
overholdelse af indgangsprisordninger, 
specifikke ekstraafgifter og 
udligningsafgifter. 

Or. fr

Ændringsforslag 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 98

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(98) Tolden for de væsentlige elementer af 
de landbrugsprodukter, der er omfattet af 
WTO-aftalerne og bilaterale aftaler, er 
fastsat i den fælles toldtarif. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage foranstaltninger for den 
detaljerede beregning af importtolden i 
henhold til disse væsentlige elementer.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 533
Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 103 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(103a) Med henblik på at lette den 
biobaserede økonomis udvikling og vækst 
og forhindre skadelige virkninger for 
EU's marked for biobaserede 
industriprodukter, der i modsat fald ville 
kunne forekomme, bør der træffes 
foranstaltninger for at sikre, at 
producenter af biobaserede 
industriprodukter har adgang til sikre 
forsyninger af landbrugsråvarer til 
globalt konkurrencedygtige priser. Når 
landbrugsråvarer importeres til EU uden 
importtold til anvendelse ved fremstilling 
af biobaserede industriprodukter, bør der 
træffes foranstaltninger for at sikre, at 
råvarerne anvendes til det angivne 
formål.

Or. en

Begrundelse

Den biobaserede industri vil være en vigtig sektor med hensyn til opnåelse af en "grøn 
økonomi". I denne forbindelse anbefalede Gruppen på Højt Plan om Den Europæiske 
Kemiindustris Konkurrenceevne, at importtold på vedvarende landbrugsråvarer, der 
anvendes i den kemiske industri, ophæves eller reduceres. Sektoren vil udvikle sig i de lande, 
hvor den har sikker adgang til råvarer til globalt konkurrencedygtige priser.

Ændringsforslag 534
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 105
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(105) Toldordningen gør det muligt at give 
afkald på alle øvrige 
beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre 
grænser. I helt specielle tilfælde kan 
ordningen for det indre marked og 
toldordningen dog vise sig at være 
utilstrækkelige. For at EU-markedet i 
sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst 
over for eventuelle forstyrrelser, bør EU 
have mulighed for hurtigt at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger bør være i 
overensstemmelse med EU's internationale 
forpligtelser.

(105) Toldordningen gør det muligt at give 
afkald på alle øvrige 
beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre 
grænser. I helt specielle tilfælde kan 
ordningen for det indre marked og 
toldordningen dog vise sig at være 
utilstrækkelige. For at EU-markedet i 
sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst 
over for eventuelle forstyrrelser, bør EU 
have mulighed for hurtigt at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger. Sådanne 
foranstaltninger bør være i 
overensstemmelse med EU's internationale 
forpligtelser samtidig med, at respekten 
for dennes fødevaresuverænitet sikres.

Or. fr

Ændringsforslag 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Betragtning 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(106a) EU anvender ikke længere 
eksportsubsidier til landbrugsprodukter 
og koordinerer fortsat indsatsen med 
verdens største landbrugsproducenter med 
henblik på at reducere 
handelsforvridende subsidier. Den nye 
fælles landbrugspolitik skal være i 
overensstemmelse med EU's princip om 
udviklingsvenlig politikkohærens med 
henblik på at opnå et rimeligt niveau for 
så vidt angår fødevareuafhængighed i 
udviklingslandene.

Or. en
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Ændringsforslag 536
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(106a) Eksportrestitutioner kan udgøre et 
vigtigt krise- og støtteinstrument på 
landbrugsmarkedet. Hvordan og i hvilken 
form eksportrestitutioner kan anvendes 
som krise- og støtteinstrument i fremtiden 
bør besluttes inden for rammerne af WTO 
og baggrund af princippet om 
gensidighed. 

Or. de

Ændringsforslag 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, 
EU har forpligtet sig til i WTO, bør gøre 
det muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse 
produkter, der er omfattet at denne 
forordning. Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for subsidieret eksport.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, 
EU har forpligtet sig til i WTO, bør gøre 
det muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse 
produkter, der er omfattet at denne 
forordning. Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for subsidieret eksport.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 539
Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, 
EU har forpligtet sig til i WTO, bør gøre 
det muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse 
produkter, der er omfattet at denne 
forordning. Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for subsidieret eksport.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 540
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, 
EU har forpligtet sig til i WTO, bør gøre 
det muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse 
produkter, der er omfattet at denne 
forordning. Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for subsidieret eksport.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 541
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse 
produkter, der er omfattet at denne 
forordning. Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for subsidieret eksport.

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør bevares 
som budgetpost, da de kan udgøre et 
vigtigt krise- og støtteinstrument på 
landbrugsmarkedet. Hvordan og i hvilken 
form eksportrestitutioner kan anvendes 
som krise- og støtteinstrument i fremtiden 
bør besluttes inden for rammerne af WTO 
og baggrund af princippet om
gensidighed. 

Or. de
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Ændringsforslag 542
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse 
produkter, der er omfattet at denne 
forordning. Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for subsidieret eksport.

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør bevares , 
da eksportrestitutioner bl.a. er et vigtigt 
krisestyringsinstrument. Fremtiden for 
eksportrestitutioner som 
markedsforvaltningsinstrument bør 
besluttes af WTO på grundlag af 
gensidighed. Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for eksport med 
restitution.

Or. en

Begrundelse

Eksport med restitution bør ikke afskaffes ensidigt af EU, så længe vores handelspartnere 
giver mulighed for eksport med restitution eller lignende markedsforvaltningsinstrumenter.
Fremtiden for eksportrestitutioner bør besluttes af WTO på grundlag af gensidighed.

Ændringsforslag 543
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
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internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning. Der 
bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 
for subsidieret eksport.

internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning, der 
står over for særligt vanskelige 
markedsforhold. Der bør fastsættes værdi-
og mængdegrænser for subsidieret eksport.

Or. pl

Ændringsforslag 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning. Der 
bør fastsættes værdi- og mængdegrænser
for subsidieret eksport.

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning. Der 
bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 
for subsidieret eksport efter kontrol af, at 
de ikke bidrager til at ødelægge 
fødevaresuveræniteten i de lande, de er 
bestemt for.

Or. fr

Ændringsforslag 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
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priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning. Der 
bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 
for subsidieret eksport.

priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 
muligt at sikre EU's deltagelse i den 
internationale handel med visse produkter, 
der er omfattet at denne forordning. Der 
bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 
for subsidieret eksport, og disse bør ikke 
bringe udviklingslandenes 
landbrugssektorer og økonomier i fare.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at eksportsubsidier ikke hindrer landbrugssektorens udvikling i 
udviklingslandene ved at underbyde lokale produktionspriser.

Ændringsforslag 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(108) Når eksportrestitutionerne 
fastsættes, bør det ved kontrol af, om 
betalingerne er foretaget efter EGFL-
reglerne, sikres, at værdigrænserne 
overholdes. Kontrollen kan lettes ved 
obligatorisk forudfastsættelse af 
eksportrestitutionerne, uden at dette 
udelukker muligheden for i tilfælde af 
differentierede restitutioner at ændre 
destinationen inden for et geografisk 
område, for hvilket der gælder én og 
samme eksportrestitutionssats. Hvis 
destinationen ændres, er det den 
eksportrestitution, der gælder for den 
virkelige destination, der bør udbetales, 
idet restitutionen dog ikke må overstige 
det beløb, der gælder for den 
forudfastsatte destination.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(108) Når eksportrestitutionerne
fastsættes, bør det ved kontrol af, om 
betalingerne er foretaget efter EGFL-
reglerne, sikres, at værdigrænserne 
overholdes. Kontrollen kan lettes ved 
obligatorisk forudfastsættelse af 
eksportrestitutionerne, uden at dette 
udelukker muligheden for i tilfælde af 
differentierede restitutioner at ændre 
destinationen inden for et geografisk 
område, for hvilket der gælder én og 
samme eksportrestitutionssats. Hvis 
destinationen ændres, er det den 
eksportrestitution, der gælder for den 
virkelige destination, der bør udbetales, 
idet restitutionen dog ikke må overstige 
det beløb, der gælder for den 
forudfastsatte destination.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 548
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(108) Når eksportrestitutionerne 
fastsættes, bør det ved kontrol af, om 
betalingerne er foretaget efter EGFL-
reglerne, sikres, at værdigrænserne 
overholdes. Kontrollen kan lettes ved 
obligatorisk forudfastsættelse af 
eksportrestitutionerne, uden at dette 

udgår
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udelukker muligheden for i tilfælde af 
differentierede restitutioner at ændre 
destinationen inden for et geografisk 
område, for hvilket der gælder én og 
samme eksportrestitutionssats. Hvis 
destinationen ændres, er det den 
eksportrestitution, der gælder for den 
virkelige destination, der bør udbetales, 
idet restitutionen dog ikke må overstige 
det beløb, der gælder for den 
forudfastsatte destination.

Or. fr

Ændringsforslag 549
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(108) Når eksportrestitutionerne 
fastsættes, bør det ved kontrol af, om 
betalingerne er foretaget efter EGFL-
reglerne, sikres, at værdigrænserne 
overholdes. Kontrollen kan lettes ved 
obligatorisk forudfastsættelse af 
eksportrestitutionerne, uden at dette 
udelukker muligheden for i tilfælde af 
differentierede restitutioner at ændre 
destinationen inden for et geografisk 
område, for hvilket der gælder én og 
samme eksportrestitutionssats. Hvis 
destinationen ændres, er det den 
eksportrestitution, der gælder for den 
virkelige destination, der bør udbetales, 
idet restitutionen dog ikke må overstige 
det beløb, der gælder for den 
forudfastsatte destination.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(109)Det bør ved et pålideligt og effektivt 
overvågningssystem sikres, at 
mængdebegrænsningerne overholdes. 
Med henblik herpå bør der kun ydes 
eksportrestitution mod fremlæggelse af 
eksportlicens. Der bør ydes 
eksportrestitutioner inden for de fastsatte 
begrænsninger alt efter den særlige 
situation for hvert enkelt produkt. Der bør 
kun indrømmes undtagelser fra den 
pågældende regel for forarbejdede 
produkter uden for traktatens bilag I, som 
der ikke gælder mængdebegrænsninger 
for. Det bør fastsættes, at kravet om nøje 
overholdelse af forvaltningsreglerne kan 
fraviges for eksport, der ydes 
eksportrestitution for, hvis det er 
usandsynligt, at eksporten kommer til at 
overstige den fastsatte mængde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(109) Det bør ved et pålideligt og effektivt 
overvågningssystem sikres, at 
mængdebegrænsningerne overholdes. 
Med henblik herpå bør der kun ydes 
eksportrestitution mod fremlæggelse af 
eksportlicens. Der bør ydes 
eksportrestitutioner inden for de fastsatte 
begrænsninger alt efter den særlige 

udgår
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situation for hvert enkelt produkt. Der bør 
kun indrømmes undtagelser fra den 
pågældende regel for forarbejdede 
produkter uden for traktatens bilag I, som 
der ikke gælder mængdebegrænsninger 
for. Det bør fastsættes, at kravet om nøje 
overholdelse af forvaltningsreglerne kan 
fraviges for eksport, der ydes 
eksportrestitution for, hvis det er 
usandsynligt, at eksporten kommer til at 
overstige den fastsatte mængde.

Or. en

Ændringsforslag 552
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(109) Det bør ved et pålideligt og effektivt 
overvågningssystem sikres, at 
mængdebegrænsningerne overholdes. 
Med henblik herpå bør der kun ydes 
eksportrestitution mod fremlæggelse af 
eksportlicens. Der bør ydes 
eksportrestitutioner inden for de fastsatte 
begrænsninger alt efter den særlige 
situation for hvert enkelt produkt. Der bør 
kun indrømmes undtagelser fra den 
pågældende regel for forarbejdede 
produkter uden for traktatens bilag I, som 
der ikke gælder mængdebegrænsninger 
for. Det bør fastsættes, at kravet om nøje 
overholdelse af forvaltningsreglerne kan 
fraviges for eksport, der ydes 
eksportrestitution for, hvis det er 
usandsynligt, at eksporten kommer til at 
overstige den fastsatte mængde.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(110) Ved eksport af levende kvæg bør der 
kun bevilges og udbetales 
eksportrestitutioner, hvis EU-
dyrevelfærdsbestemmelserne, navnlig 
bestemmelserne for beskyttelse af dyr 
under transport, overholdes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(110) Ved eksport af levende kvæg bør der 
kun bevilges og udbetales 
eksportrestitutioner, hvis EU-
dyrevelfærdsbestemmelserne, navnlig 
bestemmelserne for beskyttelse af dyr 
under transport, overholdes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 555
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(110) Ved eksport af levende kvæg bør der udgår
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kun bevilges og udbetales 
eksportrestitutioner, hvis EU-
dyrevelfærdsbestemmelserne, navnlig 
bestemmelserne for beskyttelse af dyr 
under transport, overholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(111) For at sikre at der gælder samme 
betingelser for adgang til 
eksportrestitutioner for alle eksportører af 
landbrugsprodukter, der er omfattet af 
denne forordning, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
anvendelse af visse bestemmelse om 
landbrugsprodukter på produkter, der 
eksporteres i form af forarbejdede varer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(111) For at sikre at der gælder samme 
betingelser for adgang til 
eksportrestitutioner for alle eksportører af 
landbrugsprodukter, der er omfattet af 
denne forordning, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 

udgår
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anvendelse af visse bestemmelse om 
landbrugsprodukter på produkter, der 
eksporteres i form af forarbejdede varer.

Or. en

Ændringsforslag 558
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(111) For at sikre at der gælder samme 
betingelser for adgang til 
eksportrestitutioner for alle eksportører af 
landbrugsprodukter, der er omfattet af 
denne forordning, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
anvendelse af visse bestemmelse om 
landbrugsprodukter på produkter, der 
eksporteres i form af forarbejdede varer.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(112) For at tilskynde eksportørerne til at 
overholde dyrevelfærdsbestemmelserne og 
for at give de kompetente myndigheder 
mulighed for at kontrollere, at 
eksportrestitutionerne kun er blevet 
udbetalt, hvis 
dyrevelfærdsbestemmelserne er overholdt, 
bør Kommissionen have beføjelse til at 

udgår
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vedtage visse retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(112) For at tilskynde eksportørerne til at 
overholde dyrevelfærdsbestemmelserne og 
for at give de kompetente myndigheder 
mulighed for at kontrollere, at 
eksportrestitutionerne kun er blevet 
udbetalt, hvis 
dyrevelfærdsbestemmelserne er overholdt,
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 
290, om dyrevelfærdsbestemmelser uden 
for EU's toldområde, herunder anvendelse 
af uafhængig tredjemand.

(112) For at tilskynde eksportørerne til at 
overholde dyrevelfærdsbestemmelserne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 
290, om dyrevelfærdsbestemmelser uden 
for EU's toldområde, herunder anvendelse 
af uafhængig tredjemand

Or. en

Ændringsforslag 561
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(112) For at tilskynde eksportørerne til at 
overholde dyrevelfærdsbestemmelserne og 
for at give de kompetente myndigheder 
mulighed for at kontrollere, at 
eksportrestitutionerne kun er blevet 

(112) For at tilskynde eksportørerne til at 
overholde dyrevelfærdsbestemmelserne 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 
290, om dyrevelfærdsbestemmelser uden 
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udbetalt, hvis dyrevelfærdsbestem-
melserne er overholdt, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse retsakter, 
jf. traktatens artikel 290, om 
dyrevelfærdsbestemmelser uden for EU's 
toldområde, herunder anvendelse af 
uafhængig tredjemand.

for EU's toldområde, herunder anvendelse 
af uafhængig tredjemand

Or. fr

Ændringsforslag 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113) For at sikre at de erhvervsdrivende 
overholder deres forpligtelser, når de 
deltager i licitationer, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
fastsættelse af primære krav, for at 
sikkerhed, der er stillet for licenser for at 
opnå eksportrestitution, der fastsættes ved 
licitation, kan frigives.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113) For at sikre at de erhvervsdrivende 
overholder deres forpligtelser, når de 
deltager i licitationer, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
fastsættelse af primære krav, for at 

udgår
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sikkerhed, der er stillet for licenser for at 
opnå eksportrestitution, der fastsættes ved 
licitation, kan frigives.

Or. en

Ændringsforslag 564
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(113) For at sikre at de erhvervsdrivende 
overholder deres forpligtelser, når de 
deltager i licitationer, bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
fastsættelse af primære krav, for at 
sikkerhed, der er stillet for licenser for at 
opnå eksportrestitution, der fastsættes ved 
licitation, kan frigives.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(114) For at mindske den administrative 
byrde for de erhvervsdrivende og 
myndighederne bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om en tærskel, 
under hvilken der ikke kræves udstedt 
eller fremlagt eksportlicens, om 
fastsættelse af for hvilke destinationer, det 
er berettiget at fritage for forpligtelsen til 

udgår
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at fremlægge eksportlicens, og om 
tilladelse til, at der kan tildeles 
eksportlicenser efterfølgende.

Or. en

Ændringsforslag 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(114) For at mindske den administrative 
byrde for de erhvervsdrivende og 
myndighederne bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om en tærskel, 
under hvilken der ikke kræves udstedt 
eller fremlagt eksportlicens, om 
fastsættelse af for hvilke destinationer, det 
er berettiget at fritage for forpligtelsen til 
at fremlægge eksportlicens, og om 
tilladelse til, at der kan tildeles 
eksportlicenser efterfølgende.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 567
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(114) For at mindske den administrative 
byrde for de erhvervsdrivende og 
myndighederne bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om en tærskel, 
under hvilken der ikke kræves udstedt 

udgår
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eller fremlagt eksportlicens, om 
fastsættelse af for hvilke destinationer, det 
er berettiget at fritage for forpligtelsen til 
at fremlægge eksportlicens, og om 
tilladelse til, at der kan tildeles 
eksportlicenser efterfølgende.

Or. fr

Ændringsforslag 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(115) For at tage højde for praktiske 
situationer, hvor der er ret til udbetaling 
af hele eller en del af eksportrestitutionen, 
og for at hjælpe de erhvervsdrivende med 
at klare perioden fra ansøgningen om 
eksportrestitution til den endelige 
udbetaling heraf, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om 
foranstaltninger vedrørende: en anden 
dato for restitutionen konsekvenserne for 
udbetalingen af eksportrestitutionen, når 
produktkoden eller destinationen i 
licensen ikke stemmer overens med det 
faktiske produkt eller den faktiske 
bestemmelse forudbetaling af 
eksportrestitutioner, herunder 
betingelserne for at stille og frigive 
sikkerhed kontrol og beviser, når der er 
tvivl om produkternes reelle destination 
og mulighed for reimport til EU's
toldområde destinationer, der sidestilles 
med eksport fra EU, og inkludering af 
destinationer inden for EU's toldområde, 
som kan komme i betragtning til 
eksportrestitutioner.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(115) For at tage højde for praktiske 
situationer, hvor der er ret til udbetaling 
af hele eller en del af eksportrestitutionen, 
og for at hjælpe de erhvervsdrivende med 
at klare perioden fra ansøgningen om 
eksportrestitution til den endelige 
udbetaling heraf, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om 
foranstaltninger vedrørende: en anden 
dato for restitutionen konsekvenserne for 
udbetalingen af eksportrestitutionen, når 
produktkoden eller destinationen i 
licensen ikke stemmer overens med det 
faktiske produkt eller den faktiske 
bestemmelse forudbetaling af 
eksportrestitutioner, herunder 
betingelserne for at stille og frigive 
sikkerhed kontrol og beviser, når der er 
tvivl om produkternes reelle destination 
og mulighed for reimport til EU's 
toldområde destinationer, der sidestilles 
med eksport fra EU, og inkludering af 
destinationer inden for EU's toldområde, 
som kan komme i betragtning til 
eksportrestitutioner.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 570
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 115
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(115) For at tage højde for praktiske 
situationer, hvor der er ret til udbetaling 
af hele eller en del af eksportrestitutionen, 
og for at hjælpe de erhvervsdrivende med 
at klare perioden fra ansøgningen om 
eksportrestitution til den endelige 
udbetaling heraf, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. 
traktatens artikel 290, om 
foranstaltninger vedrørende: en anden 
dato for restitutionen konsekvenserne for 
udbetalingen af eksportrestitutionen, når 
produktkoden eller destinationen i 
licensen ikke stemmer overens med det 
faktiske produkt eller den faktiske 
bestemmelse forudbetaling af 
eksportrestitutioner, herunder 
betingelserne for at stille og frigive 
sikkerhed kontrol og beviser, når der er 
tvivl om produkternes reelle destination og 
mulighed for reimport til EU's toldområde 
destinationer, der sidestilles med eksport 
fra EU, og inkludering af destinationer 
inden for EU's toldområde, som kan 
komme i betragtning til 
eksportrestitutioner. 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(116) For at sikre at produkter, der 
udbetales eksportrestitutioner for, 
eksporteres fra EU's toldområde, og for at 
undgå at de vender tilbage til dette 
område, og for at mindske de 
erhvervsdrivendes administrative byrde

udgår
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med hensyn til at fremskaffe og 
fremlægge bevis for, at produkter med 
restitution er nået frem til et 
bestemmelsesland, der giver ret til 
differentierede restitutioner, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, om fastsættelse af 
foranstaltninger vedrørende: den frist, 
inden for hvilken produkterne skal have 
forladt EU's toldområde, inklusive den 
periode, hvor de midlertidigt kan 
genindføres den forarbejdning, som 
produkter, der udbetales 
eksportrestitutioner for, kan undergå i 
løbet af den periode beviset for, at en 
destination, som giver ret til 
differentierede restitutioner, er nået 
restitutionstærsklerne og betingelserne 
for, at eksportørerne kan blive fritaget for 
at fremlægge dette bevis betingelserne for, 
at uafhængig tredjemand kan godkende 
beviset for, at en destination, som giver ret 
til differentierede restitutioner, er nået.

Or. en

Ændringsforslag 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(116) For at sikre at produkter, der 
udbetales eksportrestitutioner for, 
eksporteres fra EU's toldområde, og for at 
undgå at de vender tilbage til dette 
område, og for at mindske de 
erhvervsdrivendes administrative byrde 
med hensyn til at fremskaffe og 
fremlægge bevis for, at produkter med
restitution er nået frem til et 
bestemmelsesland, der giver ret til 
differentierede restitutioner, bør 

udgår
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Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, om fastsættelse af 
foranstaltninger vedrørende: den frist, 
inden for hvilken produkterne skal have 
forladt EU's toldområde, inklusive den 
periode, hvor de midlertidigt kan 
genindføres den forarbejdning, som 
produkter, der udbetales 
eksportrestitutioner for, kan undergå i 
løbet af den periode beviset for, at en 
destination, som giver ret til 
differentierede restitutioner, er nået 
restitutionstærsklerne og betingelserne 
for, at eksportørerne kan blive fritaget for 
at fremlægge dette bevis betingelserne for, 
at uafhængig tredjemand kan godkende 
beviset for, at en destination, som giver ret 
til differentierede restitutioner, er nået.

Or. en

Ændringsforslag 573
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(116) For at sikre at produkter, der 
udbetales eksportrestitutioner for, 
eksporteres fra EU's toldområde, og for at 
undgå at de vender tilbage til dette 
område, og for at mindske de 
erhvervsdrivendes administrative byrde 
med hensyn til at fremskaffe og 
fremlægge bevis for, at produkter med 
restitution er nået frem til et 
bestemmelsesland, der giver ret til 
differentierede restitutioner, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, om fastsættelse af 
foranstaltninger vedrørende: den frist, 

udgår
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inden for hvilken produkterne skal have 
forladt EU's toldområde, inklusive den 
periode, hvor de midlertidigt kan 
genindføres den forarbejdning, som 
produkter, der udbetales 
eksportrestitutioner for, kan undergå i 
løbet af den periode beviset for, at en 
destination, som giver ret til 
differentierede restitutioner, er nået 
restitutionstærsklerne og betingelserne 
for, at eksportørerne kan blive fritaget for 
at fremlægge dette bevis betingelserne for, 
at uafhængig tredjemand kan godkende 
beviset for, at en destination, som giver ret 
til differentierede restitutioner, er nået.

Or. fr

Ændringsforslag 574
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(116) For at sikre at produkter, der 
udbetales eksportrestitutioner for, 
eksporteres fra EU's toldområde, og for at 
undgå at de vender tilbage til dette område, 
og for at mindske de erhvervsdrivendes 
administrative byrde med hensyn til at 
fremskaffe og fremlægge bevis for, at 
produkter med restitution er nået frem til et 
bestemmelsesland, der giver ret til 
differentierede restitutioner, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om fastsættelse af foranstaltninger 
vedrørende: den frist, inden for hvilken 
produkterne skal have forladt EU's 
toldområde, inklusive den periode, hvor de 
midlertidigt kan genindføres den 
forarbejdning, som produkter, der 
udbetales eksportrestitutioner for, kan 
undergå i løbet af den periode beviset for, 

(116) For at sikre at produkter, der 
udbetales eksportrestitutioner for, 
eksporteres fra EU's toldområde, og for at 
undgå at de vender tilbage til dette område, 
og for at mindske de erhvervsdrivendes 
administrative byrde med hensyn til at 
fremskaffe og fremlægge bevis for, at 
produkter med restitution er nået frem til et 
bestemmelsesland, der giver ret til 
differentierede restitutioner, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om fastsættelse af foranstaltninger 
vedrørende: den frist, inden for hvilken 
produkterne skal have forladt EU's 
toldområde, inklusive den periode, hvor de 
midlertidigt kan genindføres den 
forarbejdning, som produkter, der 
udbetales eksportrestitutioner for, kan 
undergå i løbet af den periode beviset for, 
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at en destination, som giver ret til 
differentierede restitutioner, er nået 
restitutionstærsklerne og betingelserne for, 
at eksportørerne kan blive fritaget for at 
fremlægge dette bevis og betingelserne for, 
at uafhængig tredjemand kan godkende 
beviset for, at en destination, som giver ret 
til differentierede restitutioner, er nået.

at en destination, som giver ret til 
differentierede restitutioner, er nået 
restitutionstærsklerne og betingelserne for, 
at eksportørerne kan blive fritaget for at 
fremlægge dette bevis og betingelserne for, 
at uafhængig tredjemand kan godkende 
beviset for, at en destination, som giver ret 
til differentierede restitutioner, er nået.
Kommissionen må under alle 
omstændigheder sikre, at ekporten ikke 
konkurrerer med den lokale produktion i 
bestemmelseslandene.

Or. fr

Ændringsforslag 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Betragtning 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(117) Af hensyn til de særlige forhold i de 
forskellige sektorer bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
fastsættelse af særlige krav og betingelser 
for de erhvervsdrivende og de produkter, 
som er berettiget til eksportrestitution, 
særlig definition af produkterne og deres 
egenskaber, og fastsættelse af 
koefficienter til beregning af 
eksportrestitutionerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 117
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(117) Af hensyn til de særlige forhold i de 
forskellige sektorer bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
fastsættelse af særlige krav og betingelser 
for de erhvervsdrivende og de produkter, 
som er berettiget til eksportrestitution, 
særlig definition af produkterne og deres 
egenskaber, og fastsættelse af 
koefficienter til beregning af 
eksportrestitutionerne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 577
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 117

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(117) Af hensyn til de særlige forhold i de 
forskellige sektorer bør Kommissionen 
have beføjelse til at vedtage visse 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
fastsættelse af særlige krav og betingelser 
for de erhvervsdrivende og de produkter, 
som er berettiget til eksportrestitution, 
særlig definition af produkterne og deres 
egenskaber, og fastsættelse af 
koefficienter til beregning af 
eksportrestitutionerne.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 578
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Betragtning 120

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(120) I henhold til traktatens artikel 42 
finder bestemmelserne i traktaten om 
konkurrenceregler kun anvendelse på 
produktion af og handel med 
landbrugsprodukter i det omfang, det er 
fastlagt i EU-lovgivningen inden for 
rammerne af de bestemmelser og efter den 
procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2
og 3, i traktaten.

(120) I henhold til traktatens artikel 42 
finder bestemmelserne i traktaten om 
konkurrenceregler kun anvendelse på 
produktion af og handel med 
landbrugsprodukter i det omfang, det er 
fastlagt i EU-lovgivningen inden for 
rammerne af de bestemmelser og efter den 
procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2 i 
traktaten.

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3 er undtagelsen fra den almindelige lovgivningsprocedure, ifølge hvilken 
Rådet vedtager foranstaltninger om fastsættelse af støtte, priser, mængder osv. I betragtning 
120 ønsker vi, at konkurrenceforanstaltninger træffes ved fælles beslutningstagning, og derfor 
udgår henvisningen til artikel 43, stk. 3.

Ændringsforslag 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 123

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(123) Det bør tillades at anvende en særlig 
tilgang i forbindelse med 
brancheorganisationers aktiviteter, 
forudsat at det ikke medfører en opdeling 
af markederne, bevirker, at den fælles 
markedsordning ikke fungerer 
tilfredsstillende, fordrejer eller udelukker 
konkurrencen, omfatter fastsættelse af 
priser eller skaber forskelsbehandling.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Betragtning 128

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(128) I Finland foregår sukkerroeavl under 
særlige geografiske og klimatiske forhold, 
der sammen med sukkerreformens 
generelle virkninger har negativ 
indvirkning på produktionen. Derfor bør
den pågældende medlemsstat have 
permanent tilladelse til at yde sine
sukkerroeavlere nationale betalinger.

(128) I regioner nord for 60° eller syd for 
44°S foregår sukkerroeavl under særlige 
geografiske og klimatiske forhold, der 
sammen med sukkerreformens generelle 
virkninger har negativ indvirkning på 
produktionen. Derfor bør visse 
medlemsstater have permanent tilladelse til
at yde deres sukkerroeavlere nationale 
betalinger.

Or. es

Ændringsforslag 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 132

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(132) Der bør fastlægges særlige 
interventionsforanstaltninger for at kunne 
reagere effektivt over for truende 
markedsforstyrrelser. Sådanne 
foranstaltninger bør defineres.

(132) Der bør fastlægges særlige 
interventionsforanstaltninger for at kunne 
reagere effektivt over for truende 
markedsforstyrrelser. Sådanne 
foranstaltninger bør defineres. Der bør 
indføres ordninger med 
beskytttelsesbestemmelser for at håndtere 
markedsforstyrrelser.

Or. fr

Ændringsforslag 582
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 143
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(143) Kommissionen bør vedtage
gennemførelsesretsakter, der straks finder 
anvendelse, i behørigt begrundede hastende 
tilfælde med henblik på vedtagelse, 
ændring eller ophævelse af EU-
sikkerhedsforanstaltninger, suspendering af 
anvendelsen af proceduren for passiv eller 
aktiv forædling som reaktion på 
markedssituationen samt løsning af 
specifikke problemer i akutte situationer, 
hvis der er behov for øjeblikkeligt indgreb 
for at håndtere problemerne.

(143) Kommissionen bør i
overensstemmelse med artikel 161 gives 
beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter, der straks finder anvendelse, i 
behørigt begrundede hastende tilfælde med 
henblik på vedtagelse, ændring eller 
ophævelse af EU-
sikkerhedsforanstaltninger, suspendering af 
anvendelsen af proceduren for passiv eller 
aktiv forædling som reaktion på 
markedssituationen samt løsning af 
specifikke problemer i akutte situationer, 
hvis der er behov for øjeblikkeligt indgreb 
for at håndtere problemerne.

Or. de

Ændringsforslag 583
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 143 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(143a) Der bør navnlig vedtages 
beskyttelsesforanstaltninger, når 
landbrugsprodukter importeret fra 
tredjelande ikke garanterer 
fødevaresikkerhed eller sporbarhed og 
ikke er i overensstemmelse med alle det 
indre markeds sundheds-, miljø- eller 
dyrevelfærdsbetingelser, når der opstår 
kriser på markedet, eller der opdages 
mangler for så vidt angår betingelserne i 
importlicenser, hvad angår priser, 
mængder eller tidsplaner. Overvågelse af 
overholdelse af de fastsatte betingelser for 
import af landbrugsvarer skal 
gennemføres ved hjælp af et integreret 
sytem for overvågning af import til EU i 
realtid.  



AM\907930DA.doc 89/163 PE492.801v01-00

DA

Or. fr

Begrundelse

Overvågingsprocedurer bør indføres ved de EU- grænser, som er fleksible og som, i 
nødstilfælde, gør det muligt at identificere og forhindre import af landbrugsprodukter, der 
kan skabe uretfærdig konkurrence med EU-produkter eller ubalancer på det indre marked.

Ændringsforslag 584
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 143 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(143a) Der bør især vedtages 
beskyttelsesforanstaltninger, når 
landbrugsprodukter, der er importeret fra 
tredjelande ikke garanterer 
fødevarersikkehed eller sporbarhed og 
ikke er i fuldstændig overensstemmelse 
med det indre markeds sundheds-, miljø-
eller dyrevelfærdsbetingelser, når der 
opstår kriser på markeder, eller når der er 
tegn på afvigelser fra betingelserne for 
importlicenser med hensyn til priser, 
mængder eller tidsplaner. Kontrollen med 
betingelserne for import af 
landbrugsprodukter bør gennemføres i 
form af et integreret overvågningssystem i 
realtid for import til EU.

Or. pt

Ændringsforslag 585
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 144

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(144) Med hensyn til visse 
foranstaltninger i denne forordning, der 

udgår
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kræver hurtig handling, eller som består i, 
at der blot anvendes almindelige 
bestemmelser i specifikke situationer uden 
udøvelse af skøn, bør Kommissionen have 
beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesretsakter uden at anvende 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. de

Ændringsforslag 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 145 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(145a) I de seneste år har tusindvis af 
mælkeproducenter i alle dele af EU været 
nødsaget til at standse produktionen på 
grund af ødelæggende producentpriser 
der ikke opvejer 
produktionsomkostningerne. Den 
nuværende situation i mælkesektoren er 
uløseligt forbundet med liberaliseringen 
af denne og med stigningen i 
produktionskvoter med henblik på deres 
afskaffelse.

Or. pt

Ændringsforslag 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 145 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(145b) Vindyrkning er en central 
landbrugsaktivitet, især i sydeuropæiske 
lande, og den planlagte afskaffelse af 
ordningen for plantningsrettigheder til 



AM\907930DA.doc 91/163 PE492.801v01-00

DA

vinstokke øger risikoen for, at de berørte 
landbrugsprodukter vil uddø.

Or. pt

Ændringsforslag 588
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne 
for at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne 
for at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 

udgår
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ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

Or. pt

Ændringsforslag 590
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne 
for at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 591
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne 
for at plante vinstokke samt visse typer 

(146) Afskaffelsen af de forskellige 
ordninger for kvoter og 
produktionsrettigheder (sukker, mælk og 
plantningsrettigheder for vinstokke) bør 
behandles i detaljer under hensyntagen til 
den særlige situation i hver enkelt af disse 
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statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

sektorer og hvilke sektorielle og 
territoriale konsekvenser, det vil få i EU.

Or. pt

Ændringsforslag 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr.
[KOM(2010)799] udløber
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne for 
at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

(146) I henhold til forordning (EF) nr.
(1234)2007] forventes
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne for 
at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer at udløbe 
kort tid efter denne forordnings 
ikrafttræden som følge af beslutninger, der 
tidligere er truffet. Set i en sammenhæng 
med meget stor volatilitet i europæiske og 
internationale landbrugsmarkedspriser og 
en vanskelig budgetmæssig sammenhæng 
bør princippet om afskaffelse af disse 
værktøjer for udbudsstyring, der er meget 
vigtige for stabiliteten for så vidt angår 
landbrugsindtægter og forbrugernes 
forsyningssikkerhed, genovervejes.
Plantningsrettigheder for vinstokke bør 
især bevares.

Or. fr

Ændringsforslag 593
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne for 
at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne for 
at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger bør udløbe 
fuldstændigt inden udgangen af 2020. 
Efter ophævelsen af forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] bør de relevante 
bestemmelser fortsat gælde, indtil de 
pågældende ordninger udløber.

Or. en

Ændringsforslag 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne for 
at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælkekvoter og restriktionerne for 
at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

Or. de
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Ændringsforslag 595
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 146 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146a) Af økonomiske, sociale, 
miljømæssige og landanvendelsesmæssige 
årsager, og med henblik på at forhindre 
afvandring fra landområderne i 
traditionelle vindyrkningsområder, samt 
for at bevare kontrollen med vinprodukter 
og opretholde deres mangfoldighed og 
prestige og den kvalitet, der er opbygget 
og anerkendt i løbet af årene, bør det 
nuværende system for begrænsning af 
rettighederne til at beplante arealer 
forlænges ud over de datoer, det normalt 
skulle udløbe under de nuværende regler 
(31. december 2015 eller 31. december 
2018, afhængig af den enkelte sag)

Or. es

Begrundelse

Denne ordning er væsentlig for at sætte europæiske vine i stand til at konkurrere med vine fra 
lande uden for EU.  Uden ordningen vil der være alvorlig konkurrenceforvridning inden for 
EU, et generelt fald i produktionskvaliteten og som et resultat af dette et fald i drue- og 
vinpriser.

Ændringsforslag 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 146 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146a) Mælkekvoter, sukkerkvoter og 
rettigheder til plantning af vinstokke er 
markedsreguleringsmekanismer, der kan 



PE492.801v01-00 96/163 AM\907930DA.doc

DA

gøre det muligt at nå målene for den 
fælles landbrugspolitik om en rimelig 
levestandard for landbrugssamfundene.

Or. fr

Ændringsforslag 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Forslag til forordning
Betragtning 147

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(147 For at overgangen fra 
bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] til bestemmelserne i 
denne forordning kan forløbe 
gnidningsløst, bør Kommissionen gives 
beføjelse til at træffe 
overgangsforanstaltninger.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 598
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Betragtning 149

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe 
nok (både før og efter afskaffelsen af 
mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå 
fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, 
bør de kun være midlertidige og tages op 
til revision. Kommissionen bør vedtage 

(149) Aftaleforhold i sektoren for mælk og 
mejeriprodukter bør anvendes længe nok
til, at deres virkning kan slå fuldt igennem.
Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være 
midlertidige og tages op til revision.
Kommissionen bør vedtage rapporter om 
markedsudviklingen for mælk, der bl.a. 
vedrører tiltag, der skal tilskynde 
landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 
produktion, og som skal indsendes senest 
den 30. juni 2014 og den 31. 
december 2018 —
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rapporter om markedsudviklingen for 
mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal 
tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 
om fælles produktion, og som skal 
indsendes senest den 30. juni 2014 og den 
31. december 2018 —

Or. pt

Ændringsforslag 599
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Betragtning 149

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok
(både før og efter afskaffelsen af 
mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå 
fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, 
bør de kun være midlertidige og tages op 
til revision. Kommissionen bør vedtage 
rapporter om markedsudviklingen for 
mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal 
tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 
om fælles produktion, og som skal 
indsendes senest den 30. juni 2014 og den
31. december 2018 —

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok 
til, at deres virkning kan slå fuldt igennem.
Fordi de er vidtrækkende, bør de tages op 
til vurdering med input fra begge sider, 
inden der tages en endelig beslutning.  
Kommissionen bør vedtage rapporter om 
markedsudviklingen for mælk, der bl.a. 
vedrører tiltag, der skal tilskynde 
landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 
produktion, og som skal indsendes senest 
den 30. juni 2014 og den 30. juni 2018 —

Or. fr

Ændringsforslag 600
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 149
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok
(både før og efter afskaffelsen af 
mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå 
fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, 
bør de kun være midlertidige og tages op 
til revision. Kommissionen bør vedtage 
rapporter om markedsudviklingen for 
mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal 
tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 
om fælles produktion, og som skal 
indsendes senest den 30. juni 2014 og den 
31. december 2018 —

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok 
til, at deres virkning kan slå fuldt igennem.
Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være 
midlertidige og tages op til revision.
Kommissionen bør vedtage rapporter om 
markedsudviklingen for mælk, der bl.a. 
vedrører tiltag, der skal tilskynde 
landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 
produktion, og som skal indsendes senest 
den 30. juni 2014 og den 31. 
december 2018 —

Or. pt

Ændringsforslag 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Betragtning 149

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok
(både før og efter afskaffelsen af 
mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå 
fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, 
bør de kun være midlertidige og tages op 
til revision. Kommissionen bør vedtage 
rapporter om markedsudviklingen for 
mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal 

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok 
til, at deres virkning kan slå fuldt igennem.
Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være 
midlertidige og tages op til revision.
Kommissionen bør vedtage rapporter om 
markedsudviklingen for mælk, der bl.a. 
vedrører tiltag, der skal tilskynde 
landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 
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tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 
om fælles produktion, og som skal 
indsendes senest den 30. juni 2014 og den 
31. december 2018 —

produktion, og som skal indsendes senest 
den 30. juni 2014 og den 31. 
december 2018 —

Or. pt

Ændringsforslag 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Betragtning 149

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok
(både før og efter afskaffelsen af 
mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå 
fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, 
bør de kun være midlertidige og tages op 
til revision. Kommissionen bør vedtage 
rapporter om markedsudviklingen for 
mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal 
tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 
om fælles produktion, og som skal 
indsendes senest den 30. juni 2014 og den 
31. december 2018 —

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok 
til, at deres virkning kan slå fuldt igennem.
Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være 
midlertidige og tages op til revision.
Kommissionen bør vedtage rapporter om 
markedsudviklingen for mælk, der bl.a. 
vedrører tiltag, der skal tilskynde 
landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 
produktion, og som skal indsendes senest 
den 30. juni 2014 og den 31. 
december 2018 —

Or. pt

Ændringsforslag 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel -1 (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
National præference

1. En medlemsstat med et omfattende og 
vedvarende underskud på 
landbrugsfødevarebalancen kan vedtage 
princippet om national præference ved at 
indføre og anvende en ordning for 
obligatoriske markedsføringskvoter for 
national produktion, hvorved import vil 
være et supplement til den nationale 
produktion.  
2. Det princip, der er fastsat i stk. 1, 
gælder ikke efter tre på hinanden 
følgende år eller seks afbrudte år inden 
for hvilke væksten i 
landbrugsfødevareproduktionen har 
været bæredygtig og underskuddet 
tilsvarende mindsket. 

Or. pt

Ændringsforslag 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) tobak, del XIV i bilag I n) råtobak, del XIV i bilag I

Or. es

Begrundelse

Dette er den korrekte betegnelse for sektoren for råtobak.

Ændringsforslag 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) tobak, del XIV i bilag I n) råtobak, del XIV i bilag I

Or. es

Begrundelse

Dette er den korrekte betegnelse for sektoren for råtobak.

Ændringsforslag 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) andre produkter, del XXIV i bilag I. udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag udvider rammerne for, hvilke produkter der inkluderes som 
landbrugsprodukter. Dette er en udvidelse af anvendelsesområdet, der er ikke er i 
overensstemelse med markedsorienteringen.

Ændringsforslag 607
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) andre produkter, del XXIV i bilag I. udgår

Or. en
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Ændringsforslag 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i rissektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 vedrørende ajourføring af defini-
tionerne i rissektoren i bilag II, del I.

udgår

Or. es

Begrundelse

Definitionerne vedrørende rissektoren er af afgørende betydning. Det bør ikke være muligt at 
ændre dem ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag 609
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i rissektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 vedrørende ajourføring af 
definitionerne i rissektoren i bilag II, del 
I.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionen risikerer med denne ajourføring af rissektoren at begunstige visse rissorter 
frem for andre. Artikel 3, stk. 3 udgår derfor med dette ændringsforslag.
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Ændringsforslag 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i rissektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 vedrørende ajourføring af 
definitionerne i rissektoren i bilag II, del 
I.

udgår

Or. es

Begrundelse

Definitionerne vedrørende rissektoren anses for at være af afgørende betydning. De er derfor 
fastsat i basisretsakten, hvilket betyder, at de ikke kan ændres på nogen måde ved delegerede 
retsakter.

Ændringsforslag 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I denne forordning forstås ved "mindre 
udviklede regioner" regioner som defineret 
i artikel i artikel 82, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) [COM(2011)615] om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond og om generelle 

4. I denne forordning forstås der ved: 
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bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden samt 
om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006.

a) "mindre udviklede regioner" regioner 
som defineret i artikel i artikel 82, stk. 2, 
litra a), i forordning (EU) 
[COM(2011)615] om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond og om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden samt 
om ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006.

b) "ekstreme vejrforhold"vejrforhold som 
kan sidestilles med en naturkatastrofe, 
f.eks. stærk vind. frost, hagl, regn eller 
tørke, som ødelægger eller reducerer mere 
end 30 % i forhold til en bestemt 
landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion.  Den gennemsnitlige årlige 
produktion beregnes på grundlag af de tre 
foregående år eller af et treårsgennemsnit 
baseret på den foregående femårsperiode, 
idet det bedste og det dårligste år ikke 
medregnes.
c) "lokale produkter" produkter der er 
produceret inden for højst 150 km fra de 
sted, de forbruges. 

Or. pt

Ændringsforslag 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

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

4a. I denne forordning forstås ved 
"ugunstige vejrforhold" alvorlige 
ugunstige meteorologiske fænomener,
såsom frost, hagl, isslag, regn eller tørke, 
som ødelægger eller forringer den 
samlede produktion eller en enkelt 
afgrøde med mere end 30 % i forhold til 
en bestemt landbrugers gennemsnitlige 
årlige produktion. Denne gennemsnitlige 
årlige produktion er beregnet på grundlag 
af den foregående treårsperiode eller et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

Or. en

Ændringsforslag 613
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. I denne forordning forstås ved 
"avancerede bæredygtige 
produktionssystemer", "avancerede 
bæredygtige produktionsmetoder", 
"avancerede bæredygtige 
produktionsforanstaltninger" 
landbrugspraksis, der går videre end de 
biobetingende regler, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. [...] (horisontal 
forordning om den fælles 
landbrugspolitik) og som løbende gør 
fremskridt med hensyn til at forbedre 
forvaltningen af naturlige næringsstoffer, 
vandcyklusser og energistrømme på en 
måde, som reducerer miljøskader og spild 
af ikke-vedvarende energikilder og 
bevarer en høj grad af diversitet i afgrøder 
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og husdyr samt en naturlig diversitet i 
produktionssystemet.

Or. fr

Ændringsforslag 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Kommissionens beføjelser

Med hensyn til Kommissionens beføjelser 
handler Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 162, stk. 2, medmindre andet er 
fastsat i denne forordning.

Or. es

Ændringsforslag 615
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, når det er 
nødvendigt på grund af ændringer i den 
kombinerede nomenklatur, tilpasse 
produktbeskrivelsen og henvisninger til 
positioner eller underpositioner i den 
kombinerede nomenklatur i denne 
forordning eller andre retsakter vedtaget i 
henhold til artikel 43 i traktaten.
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, når det er 
nødvendigt på grund af ændringer i den 
kombinerede nomenklatur, til at tilpasse 
produktbeskrivelsen og henvisninger til 
positioner eller underpositioner i den 
kombinerede nomenklatur i denne 
forordning eller andre retsakter vedtaget i 
henhold til artikel 43 i traktaten.
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stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) 1. oktober til 30. september året efter for 
sukkersektoren.

f) 1. juli til 30. juni året efter for 
sukkersektoren.

Or. es

Begrundelse

Med henblik på at forhindre en komparativ ulempe mellem sommerroeafgrøder og resten af 
de sukkerroer, der dyrkes i EU, kan produktionsåret for sukkersektoren rykkes frem.  

Ændringsforslag 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) 1. oktober til 30. september året efter for 
sukkersektoren.

f) 1. juli til 30. juni året efter for 
sukkersektoren.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag tager ikke hensyn til visse produktive regioners produktionsår.

Ændringsforslag 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) 1. oktober til 30. september året efter for 
sukkersektoren.

f) 1. juli til 30. juni året efter for 
sukkersektoren.

Or. es

Begrundelse

Bringer betingelserne for roedyrkningsområder i den sydlige del af Spanien på line med de, 
der gælder for resten af Europa.

Ændringsforslag 619
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage hensyn til de særlige forhold i 
frugt- og grøntsagssektoren og i sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 for at fastsætte 
produktionsåret for disse produkter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi støtter ændringsforslaget fra Dantin vedrørende artikel 6. Ændringen sikrer, at 
produktionsåret for frugt og grøntsager defineres i basisretsakten i stedet for at overlade det 
til Kommissionen at definere produktionsåret ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag 620
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende referencepriser er fastsat: Referencepriser skal baseres på objektive 
kriterier, under hensyntagen til 
produktionsomkostninger for landbrug i 
EU.
Følgende referencepriser er fastsat:

Or. fr

Ændringsforslag 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Article 7 – paragraph 1 – point b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for uafskallet ris 150 EUR/t for 
standardkvaliteten som defineret i bilag III, 
punkt A, gælder for engrosleddet for varer 
leveret til lager, ikke aflæsset

b) for uafskallet ris 200 EUR/t for 
standardkvaliteten som defineret i bilag III, 
punkt A, gælder for engrosleddet for varer 
leveret til lager, ikke aflæsset

Or. es

Begrundelse

Den nuværende pris blev fastlagt med reformen i 2003 og det er nødvendigt at ajourføre den.

Ændringsforslag 622
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for uafskallet ris 150 EUR/t for 
standardkvaliteten som defineret i bilag III, 
punkt A, gælder for engrosleddet for varer 
leveret til lager, ikke aflæsset

b) for uafskallet ris 200 EUR/t for 
standardkvaliteten som defineret i bilag III, 
punkt A, gælder for engrosleddet for varer 
leveret til lager, ikke aflæsset
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Or. es

Ændringsforslag 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) for olivenoliesektoren:
i) 2 540 EUR/t for ekstra jomfruolivenolie
ii) 2 330 EUR/t for jomfruolivenolie
iii) 1 524 EUR/t for bomolie med et syretal 
på 2,   dette beløb reduceres med 36,70 
EUR/t for hver enhed, syretallet er højere.

Or. en

Ændringsforslag 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) for olivenoliesektoren:
i) 2 388 EUR/t for ekstra jomfruolivenolie
ii) 2 295 EUR/t for jomfruolivenolie
2 045 EUR/t for bomolie med et syretal på 
2, dette beløb reduceres med 36,70 EUR/t 
for hver enhed, syretallet er højere).

Or. es

Begrundelse

Referencepriser er væsentlige elementer, som så vidt muligt bør medtages i basisretsakten.
Med dette forslag ændres referencepriserne.
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Ændringsforslag 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencepriserne ajourføres jævnligt i 
lyset af markedstendenserne, således at de 
tilsvarer de økonomiske realiteter og 
derved sætter markederne i stand til mere 
effektivt at yde deres bidrag ved 
fastsættelsen af priser, der forbliver en 
meget vigtig del af landbrugenes indtægt.

Or. fr

Ændringsforslag 626
Jean-Paul Gauzès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Referencepriserne kan ændres efter 
proceduren i traktatens artikel 43, stk. 2, 
navnlig på baggrund af udviklingen i 
produktionsomkostningerne, især med 
hensyn til udgifterne til input, og 
markederne.

Or. fr

Ændringsforslag 627
Maria do Céu Patrão Neves

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

Referencepriser kan ændres i 
overensstemmelse med proceduren i 
traktatens artikel 43, stk. 2, hvor dette 
begrundes af markedsændringer, 
herunder de, der forekommer på 
inputmarkeder.

Or. pt

Ændringsforslag 628
Britta Reimers

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med denne artikel vedtager 
Parlamentet og Rådet i overensstemmelse 
med artikel 43, stk. 2 i traktaten en liste 
over kriterier, som Kommissionen skal 
anvende ved tilpasningen af 
referencepriser.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver mulighed for regelmæssige ændringer af priserne (dette betyder 
mere forudsigelighd for landbrugerne) Priserne ændres af Kommissionen (ikke af 
Parlamentet og Rådet), hvilket garanterer, at de ændres af tekniske (og ikke politiske) grunde.
Parlamentet og Rådet kan imidlertid fastsætte de kriterier, Kommissionen skal anvende ved 
tilpasning af priser.

Ændringsforslag 629
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

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

For at tage hensyn til tendenserne i 
produktionsomkostningerne bør 
Kommissionen delegeres beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 med henblik på at sætte den i 
stand til at tilpasse referencepriserne ved 
hjælp af indikatorer, der tager hensyn til 
energiomkostninger, gødning, leje og 
andre vigtige input.

Or. fr

Ændringsforslag 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved hjælp af delegerede retsakter 
reviderer Kommissionen hvert år de 
referencepriser, der er fastsat i stk. 1 i 
overensstemmelse med tendenser i 
produktionen og på markedet.

Or. es

Begrundelse

Hvis interventionen reelt skal fungere som en effektiv sikkerhedsnetmekanisme, er det vigtigt, 
at referencepriserne ajourføres. Det vil bidrage til at sikre, at systemet opererer med den 
nødvendige hastighed, at disse ajourføringer er automatiske.

Ændringsforslag 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

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

Ved hjælp af delegerede retsakter i 
henhold til artikel 160 reviderer 
Kommissionen hvert år de 
referencepriser, der er fastsat i stk. 1 i 
overensstemmelse med tendenser i 
produktionen og på markedet.

Or. es

Begrundelse

Vi foreslår, at der indføres et system til automatisk ajourføring af referencepriser. Et sådant 
system er af afgørende betydning for at sikre, at interventionen reelt fungerer som en effektiv 
sikkehedsnetmekanisme.

Ændringsforslag 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved hjælp af delegerede retsakter 
reviderer Kommissionen hvert år de 
referencepriser, der er fastsat i stk. 1 i 
overensstemmelse med tendenser i 
produktionen og på markedet.

Or. es

Begrundelse

Priserne bør ajourføres årligt med indragelse af alle institutioner gennem en delegeret 
retsakt.

Ændringsforslag 633
Britta Reimers

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

Kommissionen vedtager med 
regelmæssige intervaller ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter, de 
referencepriser, der er fastsat i stk. 1. 
Intervallerne kan variere efter 
produktkategori og tager hensyn til den 
enkelte produktkategoris 
volatilitetsmønster.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver mulighed for regelmæssige ændringer af priserne (dette betyder 
mere forudsigelighd for landbrugerne) Priserne ændres af Kommissionen (ikke af 
Parlamentet og Rådet), hvilket garanterer, at de ændres af tekniske (og ikke politiske) grunde.
Parlamentet og Rådet kan imidlertid fastsætte de kriterier, Kommissionen skal anvende ved 
tilpasning af priser.

Ændringsforslag 634
George Lyon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager med 
regelmæssige intervaller ved hjælp af 
delegerede retsakter, de referencepriser, 
der er fastsat i stk. 1. Intervallerne kan 
variere efter produktkategori og tager 
hensyn til den enkelte produktkategoris 
volatilitetsmønster.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget giver mulighed for regelmæssige ændringer af referencepriserne. Priserne 
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ændres af Kommissionen (ikke af Parlamentet og Rådet ved den almindelige 
lovgivningsprocedure, da dette vil være for besværligt med hensyn til merværdi) ved 
delegerede retsakter. Parlamentet og Rådet kan imidlertid fastsætte de kriterier, 
Kommissionen skal anvende ved tilpasning af priser.

Ændringsforslag 635
Elisabeth Jeggle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden, gennemgår 
Kommissionen referencepriserne og 
tilpasser dem om nødvendigt til produk-
tionstendenser, produktionsomkostninger 
og produktionsfaktorer.

Or. de

Ændringsforslag 636
Rareş-Lucian Niculescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden gennemgår 
Kommissionen referencepriserne i 
sektorerne mælk og mejeriprodukter og 
oksekød og kalvekød og referencepriserne 
for uafskallet ris under hensyntagen til 
udviklingen for så vidt angår 
produktionsomkostninger over en 
repræsentativ periode.

Or. en



AM\907930DA.doc 117/163 PE492.801v01-00

DA

Ændringsforslag 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden gennemgår 
Kommissionen referencepriserne i 
sektorerne mælk og mejeriprodukter og 
oksekød og kalvekød og referencepriserne 
for uafskallet ris under hensyntagen til 
udviklingen for så vidt angår 
produktionsomkostninger over en 
repræsentativ periode.

Or. en

Ændringsforslag 638
Mairead McGuinness

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De referencepriser, der er fastsat i artikel 
7, litra e) for mælk og mejeriprodukter 
skal revideres regelmæssigt og ændres om 
nødvendigt af Kommissionen med henblik 
på at sikre, at de skaber en effektiv 
sikkerhedsnetsmekanisme for 
mejerisektoren mod ekstreme ekstreme 
nedadgående prissvingninger.
a) Kommissionen bør under 
gennemførelsen af sin revision især tage 
hensyn til udviklingen med hensyn til:
- markedsvolatilitet
- inputomkostninger
b) Kommissionen bør ved enhver ændring 
af referencepriserne sikre, at de nye 
referencepriser ikke skaber incitament til 
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en stigende samlet EU-produktion af 
mælk og mejeriprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 639
Diane Dodds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De referencepriser, der er fastsat i artikel 
7, litra e) for mejerisektoren skal revideres 
regelmæssigt og ændres om nødvendigt af 
Kommissionen med henblik på at sikre, at 
de skaber en effektiv 
sikkerhedsnetsmekanisme for 
mejerisektoren mod ekstreme ekstreme 
nedadgående prissvingninger..
a) Kommissionen bør under 
gennemførelsen af sin revision især tage 
hensyn til udviklingen med hensyn til:
- markedsvolatilitet
- produktionsomkostninger
b) Kommissionen bør ved enhver ændring 
af referencepriserne sikre, at de nye 
referencepriser ikke skaber incitament til 
en stigende samlet EU-produktion af 
mælk og mejeriprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

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

Referencepriserne i artikel 7 bør 
ajourføres med henblik på at tage hensyn 
til stigningen i produktionsomkostninger, 
f.eks. bør prisen være 130 EUR/t for korn, 
285,35 EUR/100 kg for smør og 
195,27/100 kg for  skummetmælkspulver. 

Or. pl

Begrundelse

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen.
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Ændringsforslag 641
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Indberetningssystemer for priser, 

produktionsomkostninger og avancer 
Kommissionen udarbejder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et 
informationssystem om priser, 
produktionsomkostninger og avancer på 
råvaremarkedet, herunder et system for 
offentliggørelse af prisniveauer, 
produktionsomkostninger og 
avanceindikatorer for råvaremarkedet. 
Systemet baseres på oplysninger, der 
indgives af aktører, der er involveret i 
råvarehandel. Sådanne oplysninger 
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behandles fortroligt. Kommissionen 
sikrer, at de offentliggjorte oplysninger 
ikke kan bruges til at identificere 
individuelle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 642
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Indberetningssystemer for priser, 

produktionsomkostninger og avancer
Kommissionen udarbejder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et 
informationssystem om priser, 
produktionsomkostninger og avancer på 
råvaremarkedet, herunder et system for 
offentliggørelse af prisniveauer, 
produktionsomkostninger og 
avanceindikatorer for råvaremarkedet. 
Systemet baseres på oplysninger, der 
indgives af aktører, der er involveret i 
råvarehandel. Sådanne oplysninger 
behandles fortroligt. Kommissionen 
sikrer, at de offentliggjorte oplysninger 
ikke kan bruges til at identificere 
individuelle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Indberetningssystemer for priser, 

produktionsomkostninger og avancer
Kommissionen udarbejder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et 
informationssystem om priser, 
produktionsomkostninger og avancer på 
råvaremarkedet, herunder et system for 
offentliggørelse af prisniveauer, 
produktionsomkostninger og 
avanceindikatorer for råvaremarkedet. 
Systemet baseres på oplysninger, der 
indgives af aktører, der er involveret i 
råvarehandel. Sådanne oplysninger 
behandles fortroligt. Kommissionen 
sikrer, at de offentliggjorte oplysninger 
ikke kan bruges til at identificere 
individuelle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Indberetningssystemer for priser, 

produktionsomkostninger og avancer 
Kommissionen udarbejder ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter et 
informationssystem om priser, 
produktionsomkostninger og avancer på 
råvaremarkedet, herunder et system for 
offentliggørelse af prisniveauer, 
produktionsomkostninger og 
avanceindikatorer for råvaremarkedet.
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Systemet baseres på oplysninger, der 
indgives af aktører, der er involveret i 
råvarehandel. Sådanne oplysninger 
behandles fortroligt. Kommissionen 
sikrer, at de offentliggjorte oplysninger 
ikke kan bruges til at identificere 
individuelle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Del II – afsnit I – kapitel I – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig intervention og støtte til privat 
oplagring

Offentlig intervention og støtte til privat og 
offentlig oplagring

Or. pt

Ændringsforslag 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Del II – afsnit I – kapitel I – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig intervention og støtte til privat 
oplagring

Offentlig intervention, støtte til privat 
oplagring og privat udbudsstyring

Or. es

Begrundelse

De nuværende markedsinterventions- og forvaltningsmekanismer bør forbedres. De bør 
suppleres med mekanismer, der bekæmper markedsforvridninger og specifikke 
udbuddsstyringsværktøjer, der sammen udgør et sikkerhedsnet med henblik på at beskytte 
landbrugere mod overdreven prisvolatilitet og baner vejen for opnåelse af den vigtigste 
strategiske prioritet for den fælles landbrugspolitik, nemlig fødevaresikkerhed og 
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opretholdelse af landbrugernes indtægter. 

Ændringsforslag 647
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Del II – afsnit I – kapitel 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig intervention og støtte til privat 
oplagring

Offentlig intervention, støtte til privat 
oplagring og privat udbudsstyring

Or. es

Begrundelse

Bringer teksten på linje med andre ændringer vedrørende selvregulering af markedet.

Ændringsforslag 648
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Anvendelsesområde Anvendelsesområde og principper

Or. fr

Ændringsforslag 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til privat oplagring af produkter. b) støtte til offentlig og privat oplagring af 
produkter.
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Or. pt

Ændringsforslag 650
Esther de Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) variable blandingskrav for 
biobrændstof, hvor medlemsstaterne kan 
øge blandingskravene for biobrændstof i 
tilfælde af prisforvridninger, som skyldes 
overskud af korn på markedet

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne anvende blandingskravene for biobrændsel som 
markedsinterventionsinstrument ved at fastsætte variable blandingskrav til biobrændstoffer 
for så vidt angår korn. Dette vil gøre det muligt for medlemsstaterne at øge blandingskravene 
for korn i tilfælde af et betydeligt overskud af korn på markedet.

Ændringsforslag 651
Peter Jahr, Albert Deß

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksportrestitutioner i dette kapitel 
anvendes udelukkende i forbindelse med 
denne forordnings artikel 154.

Or. de

Ændringsforslag 652
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der anvendes offentlig intervention for 
følgende produkter, forudsat at
betingelserne i denne afdeling såvel som de
yderligere krav og betingelser, som 
Kommissionen skal fastsætte ved 
delegerede retsakter og/eller 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 18 og 19, er opfyldt:

Der anvendes offentlig intervention for 
følgende produkter i overensstemmelse 
med betingelserne i denne afdeling såvel 
som yderligere krav og betingelser, som 
Kommissionen kan fastsætte ved 
delegerede retsakter og/eller 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 18 og 19:

Or. it

Ændringsforslag 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs a) blød hvede, hård hvede, byg, majs og
sorghum

Or. es

Begrundelse

Selvom en intervention i forbindelse med hård hvede og sorghum er temmelig usandsynlig er 
det upassende at udelukke de to sektorer fra det sikkerhedsnet, der gives med intervention.
Bestemmelsen medfører desuden ikke yderligere omkostninger.

Ændringsforslag 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs a) blød hvede, hård hvede, byg, majs og
sorghum

Or. es

Begrundelse

Det er upassende at udelukke disse produkter fra sikkerhedsnetmekanismen.

Ændringsforslag 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs a) blød og hård hvede, byg og majs

Or. it

Ændringsforslag 656
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs a) blød hvede, hård hvede, byg og majs

Or. it

Ændringsforslag 657
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs a) blød hvede, hård hvede, byg og majs

Or. it

Ændringsforslag 658
Giovanni La Via

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs a) blød hvede, hård hvede, byg og majs

Or. it

Ændringsforslag 659
Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) frugt og grøntsager

Or. es

Ændringsforslag 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fersk eller kølet kød af hornkvæg udgår
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henhørende under KN-kode 0201 10 00 
og 0201 20 20 til 0201 20 50

Or. en

Ændringsforslag 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fersk og kølet kød fra fåre-, svine- og 
gedekødssektoren

Or. en

Ændringsforslag 662
Rareş-Lucian Niculescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fersk og kølet kød fåre- og 
gedekødssektoren

Or. en

Ændringsforslag 663
Liam Aylward

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) friskt og kølet fårekød og gedekød

Or. en
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Ændringsforslag 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) svinekød

Or. fr

Ændringsforslag 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
ca) svinekød

Or. pl

Begrundelse

Svinekødsproduktionen er periode- og sæsonpræget. Dette betyder, at svinekødsmarkedet er 
sårbart over for prissvingninger og ofte gennemgår kriser. Et eksempel på dette er den 
seneste krise, der ramte markedet, som opstod i slutningen af 2010/begyndelsen af 2011. I den 
forbindelse skete der et kraftigt fald i prisen på svinekød, og den vanskelige situation for 
producenterne blev yderligere forværret af høje kornpriser. Det offentlige 
interventionsinstrument bør være en del af et sikkerhedsnet i tilfælde af kriser og bør 
anvendes effektivt.

Ændringsforslag 666
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 –  litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fersk eller kølet kaninkød

Or. es

Ændringsforslag 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) smør, der direkte og udelukkende er 
fremstillet af pasteuriseret fløde, der 
direkte og udelukkende er fremstillet af 
komælk på en autoriseret virksomhed i 
EU, med et smørfedtindhold på mindst 82 
vægtprocent og et vandindhold på højst 16 
vægtprocent

udgår

Or. en

Ændringsforslag 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) spraytørret skummetmælkspulver af 
bedste kvalitet, der er fremstillet af 
komælk på en autoriseret virksomhed i 
EU, og som har et proteinindhold på 
mindst 34,0 vægtprocent beregnet på 
fedtfrit tørstof.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Beredskabslagre

Med henblik på at forhindre alvorlige 
ubalancer på markedet og garantere 
husdyrsektorens vedvarenhed etableres 
der beredskabslagre af råvarer til 
husdyrfoder. 
Ved hjælp af delegerede retsakter, der 
vedtages i henhold til artikel 160, træffer 
Kommissionen de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at systemet 
gennemføres.

Or. es

Begrundelse

Markedernes nuværende volatilitet er en alvorlig trussel for bæredygtigheden for så vidt 
angår husdyrsektoren i EU. Der bør derfor indføres et system med henblik på at etablere 
beredskabslagre af de råvarer, der er nødvendige for fodring af husdyrhold.

Ændringsforslag 670
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlig intervention finder anvendelse 
for:

Offentlig intervention finder anvendelse 
for de produkter, der er opført i artikel 10, 
hele året.

Or. en
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Begrundelse

En krise kan opstå når som helst i løbet af året. I overensstemmelse hermed, bør offentlig 
invervention være mulig når som helst i løbet af året.

Ændringsforslag 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs fra 1. november 
til 31. maj

a) blød hvede, hård hvede, byg, majs og 
sorghum fra 1. november til 31. maj

Or. es

Ændringsforslag 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs fra 1. november 
til 31. maj

a) blød hvede, hård hvede, byg, majs og 
sorghum fra 1. november til 31. maj

Or. es

Begrundelse

Det er upassende at udelukke disse produkter fra sikkerhedsnetmekanismen.

Ændringsforslag 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oksekød i hele produktionsåret c) oksekød og svinekød i perioden 1. 
januar til 31. december

Or. pl

Begrundelse

Som følge af ændringen af artikel 10.

Ændringsforslag 674
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. 
marts til 31. august.

d) smør og skummetmælkspulver hele året

Or. en

Ændringsforslag 675
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. 
marts til 31. august.

d) smør og skummetmælkspulver hele året

Or. en

Ændringsforslag 676
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. 
marts til 31. august.

d) smør og skummetmælkspulver hele 
året.

Or. en

Ændringsforslag 677
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. 
marts til 31. august.

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. 
marts til 1. januar.

Or. en

Ændringsforslag 678
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. 
marts til 31. august.

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. 
marts til 31. december.

Or. de

Ændringsforslag 679
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I de perioder, der er nævnt i artikel 11: 1. I den periode, der er nævnt i artikel 11:

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en logisk konsekvens af den foreslåede ændring til artikel 11 (samme 
interventionsperiode for alle sektorer, der er berettigede til offentlig interventionsstøtte).

Ændringsforslag 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indledes offentlig intervention ved 
gennemførelsesretsakter af Kommissionen 
for byg, majs og uafskallet ris (herunder 
visse typer af uafskallet ris), hvis 
markedssituationen kræver det.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

b) indledes offentlig intervention ved 
gennemførelsesretsakter af Kommissionen 
for byg, majs, hård hvede, sorghum og 
uafskallet ris (herunder visse typer af 
uafskallet ris), hvis markedssituationen 
kræver det. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indledes offentlig intervention ved 
gennemførelsesretsakter af Kommissionen 
for byg, majs og uafskallet ris (herunder 
visse typer af uafskallet ris), hvis

b) kan der indledes offentlig intervention 
ved gennemførelsesretsakter af 
Kommissionen for byg, majs og uafskallet 
ris (herunder visse typer af uafskallet ris),
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markedssituationen kræver det.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

udelukkende hvis negative 
markedssituationer kræver det.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at intervention kun finder sted i tilfælde af negative markedssituationer.

Ændringsforslag 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indledes offentlig intervention ved 
gennemførelsesretsakter af Kommissionen
for byg, majs og uafskallet ris (herunder 
visse typer af uafskallet ris), hvis 
markedssituationen kræver det.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

b) kan der indledes offentlig intervention 
ved gennemførelsesretsakter af 
Kommissionen for byg, majs, hård hvede, 
sorghum og uafskallet ris (herunder visse 
typer af uafskallet ris), hvis 
markedssituationen kræver det.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, før den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 



AM\907930DA.doc 137/163 PE492.801v01-00

DA

grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en i artikel 
19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, når 
1 560 EUR/t i en medlemsstat eller et 
område i en medlemsstat i en i artikel 19, 
litra a), fastsat repræsentativ periode. 
Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden gennemgår 
Kommissionen interventionsprisen i 
oksekødssektoren under hensyntagen til 
udviklingen for så vidt angår 
produktionsomkostninger over en 
repræsentativ periode 

Or. en

Ændringsforslag 684
Rareş-Lucian Niculescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en i artikel 
19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, før den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, når 
1 560 EUR/t i en medlemsstat eller et 
område i en medlemsstat i en i artikel 19, 
litra a), fastsat repræsentativ periode, 
Senest seks måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden gennemgår 
Kommissionen interventionsprisen i 
oksekødssektoren under hensyntagen til 
udviklingen for så vidt angår 
produktionsomkostninger over en 
repræsentativ periode 

Or. en

Ændringsforslag 685
José Bové
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for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en i artikel 
19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

c) skal der indledes offentlig intervention 
for oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en i artikel 
19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

Or. fr

Ændringsforslag 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en i artikel 
19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

c) kan der indledes offentlig intervention 
for oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 70 % af den referencepris, der er 
fastsat i artikel 7, stk 1, litra d) i en 
medlemsstat eller et område i en 
medlemsstat i en i artikel 19, litra a), 
fastsat repræsentativ periode.

Or. en

Ændringsforslag 687
James Nicholson, Julie Girling



AM\907930DA.doc 139/163 PE492.801v01-00

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en i artikel 
19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

c) indledes offentlig intervention for 
oksekød af Kommissionen ved andre 
gennemførelsesretsakter, hvis den 
gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en i artikel 
19, litra a), fastsat repræsentativ periode.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 688
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kan der indledes offentlig intervention 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter for fåre- og
gedesektoren, hvis markedssituationen 
kræver det.

Or. en

Ændringsforslag 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kan der indeledes offentlig 
intervention af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter for fåre- og 
gedesektoren, hvis markedssituationen 
kræver det.

Or. en

Ændringsforslag 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter beslutte at 
indlede offentlig intervention i 
svinekødssektoren, når den 
gennemsnitlige EU-pris for svinekroppe, 
som fastsat med henvisning til de priser, 
der er noteret i hver enkelt medlemsstat på 
EU's repræsentative markeder og vægtet 
ved hjælp af koefficienter, der afspejler 
den relative størrelse af svinebestanden i 
hver medlemsstat, er under 103 % af 
referenceprisen, og når der er taget 
hensyn til forholdet mellem markedspris 
og produktionsomkostninger. 

Or. pl

Begrundelse

Som følge af ændringen af artikel 10. Der tages med ændringsforslaget hensyn til 
betingelserne for hjælp til privat oplagring jf. forordning 1234/2007 og 
produktionsomkostningerne. Krisen i 2010/2011 viste, at svinekødsproduktionen kan blive 
rentabel ikke alene som følge af et fald i prisen for svinebestande, men også som følge af 
betydelige stigninger i omkostningerne for korn og foder.
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Ændringsforslag 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter afslutte den 
offentlige intervention for oksekød, hvis 
betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere 
er opfyldt i den i artikel 19, litra a), 
repræsentative periode.

2. Kommissionen afslutter ved 
gennemførelsesretsakter  den offentlige 
intervention for oksekød, hvis 
betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere 
er opfyldt i den i artikel 19, litra a), 
repræsentative periode.

Or. en

Ændringsforslag 692
James Nicholson, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter afslutte den 
offentlige intervention for oksekød, hvis 
betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere 
er opfyldt i den i artikel 19, litra a), 
repræsentative periode.

2. Kommissionen afslutter ved 
gennemførelsesretsakter den offentlige 
intervention for oksekød, hvis 
betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere 
er opfyldt i den i artikel 19, litra a), 
repræsentative periode.

Or. en

Ændringsforslag 693
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med denne artikel 
vedtager Parlamentet og Rådet i 
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overensstemmelse med artikel 43, stk. 2 i 
traktaten en udtømmende liste over 
kriterier, som Kommissionen skal 
anvende ved tilpasning af referencepriser.

Or. en

Begrundelse

Det sikres med dette ændringsforslag, at det bliver mere objektivt, hvad der udløser offentlig 
intervention, og mere forudsigeligt for landbrugerne. Det indfører dog ikke en automatik.

Ændringsforslag 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opkøb til en fast pris eller ved licitation Licitation

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opkøb til en fast pris eller ved licitation Licitationsopkøb

Or. en
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Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation med henblik på at sikre økonomisk mest fordelagtige bud 
og øget markedsorientering.

Ændringsforslag 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når offentlig intervention er åben i 
henhold til artikel 12, stk. 1, litra a), 
gennemføres opkøb til en fast pris inden 
for følgende grænser pr. periode nævnt i 
artikel 11:

udgår

a) 3 mio. tons blød hvede
b) 30 000 tons smør
c) 109 000 tons skummetmælkspulver.

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når offentlig intervention er åben i 
henhold til artikel 12, stk. 1, litra a), 
gennemføres opkøb til en fast pris inden 
for følgende grænser pr. periode nævnt i 
artikel 11:

udgår



PE492.801v01-00 144/163 AM\907930DA.doc

DA

a) 3 mio. tons blød hvede
b) 30 000 tons smør
c) 109 000 tons skummetmælkspulver.

Or. en

Ændringsforslag 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 3 mio. tons blød hvede a) 2,5 mio. tons blød hvede

Or. en

Begrundelse

Dette vil reducere mangden af hvede, der kan opkøbes af Kommissionen gennem 
interventionslagre.

Ændringsforslag 699
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 30 000 tons smør b) 250.000 tons smør

Or. de

Ændringsforslag 700
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 30 000 tons smør b) 70.000 tons smør

Or. en

Ændringsforslag 701
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 30 000 tons smør b) 70.000 tons smør

Or. pt

Ændringsforslag 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 109 000 tons skummetmælkspulver. c) 100.000 tons skummetmælkspulver.

Or. en

Ændringsforslag 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når offentlig intervention er åben i henhold 
til artikel 12, stk. 1, foretages opkøb ved 
licitation for at fastsætte 

Når offentlig intervention er åben i henhold 
til artikel 12, stk. 1, foretages opkøb ved 
licitation for at fastsætte 
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maksimumsopkøbsprisen: maksimumsopkøbsprisen:

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for blød hvede, smør og 
skummetmælkspulver ud over de 
grænseværdier, der er fastsat i stk. 1,

udgår

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for blød hvede, smør og 
skummetmælkspulver ud over de 
grænseværdier, der er fastsat i stk. 1,

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for byg, majs, uafskallet ris og oksekød. udgår

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for byg, majs, uafskallet ris og oksekød. udgår

Or. en

Begrundelse

Opkøb bør gennemføres ved licitation med henblik på at sikre økonomisk mest fordelagtige 
bud og øget markedsorientering.

Ændringsforslag 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for byg, majs, uafskallet ris og oksekød. b) for hård hvede, byg, majs, sorghum,
uafskallet ris og oksekød.

Or. es

Ændringsforslag 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for byg, majs, uafskallet ris og oksekød. b) for hård hvede, byg, majs, sorghum,
uafskallet ris og oksekød.

Or. es

Ændringsforslag 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under særlige og behørigt begrundede 
omstændigheder kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter begrænse 
licitationerne til en medlemsstat eller 
bestemte områder i en medlemsstat eller, 
på grundlag af artikel 14, stk. 2, fastsætte 
opkøbspriser og offentlige 
interventionsmængder for hver 
medlemsstat eller for hvert område i en 
medlemsstat på grundlag af de noterede 
gennemsnitlige markedspriser. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Under særlige og behørigt begrundede 
omstændigheder kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter begrænse 
licitationerne til en medlemsstat eller 
bestemte områder i en medlemsstat  
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.
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Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under særlige og behørigt begrundede 
omstændigheder kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter begrænse 
licitationerne til en medlemsstat eller 
bestemte områder i en medlemsstat eller, 
på grundlag af artikel 14, stk. 2, fastsætte 
opkøbspriser og offentlige 
interventionsmængder for hver 
medlemsstat eller for hvert område i en 
medlemsstat på grundlag af de noterede 
gennemsnitlige markedspriser. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Under særlige og behørigt begrundede 
omstændigheder kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter begrænse 
licitationerne til en medlemsstat eller 
bestemte områder i en medlemsstat  
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved offentlig interventionspris forstås: 1. Ved offentlig interventionspris forstås 
den maksimumpris, som varer, der er 
berettiget til offentlig intervention, kan 
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opkøbes til ved licitation.

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pris, som produkter opkøbes til ved 
offentlig intervention, når det sker til en 
fast pris, eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den pris, som produkter opkøbes til ved 
offentlig intervention, når det sker til en 
fast pris, eller

udgår

Or. en
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Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. 

Ændringsforslag 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den maksimumspris, som produkter, 
der er berettiget til offentlig intervention, 
kan opkøbes til, når det sker ved licitation

udgår

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den maksimumspris, som produkter, der 
er berettiget til offentlig intervention, kan 
opkøbes til, når det sker ved licitation

b) den maksimumspris, som produkter, der 
er berettiget til offentlig intervention, kan 
opkøbes til ved licitation

Or. en

Ændringsforslag 717
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver lig med de 
referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver ikke over de 
respektive referencepriser

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver lig med de 
referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver ikke over de 
respektive referencepriser

Or. en

Ændringsforslag 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver lig med de 
referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke 
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

a) for hvede, hård hvede, byg, majs, 
sorghum, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver lig med de 
referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke 
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

Or. es

Ændringsforslag 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver lig med de 
referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke 
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

a) for hvede, hård hvede, byg, majs, 
sorghum, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver lig med de 
referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke 
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

Or. es

Ændringsforslag 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og 
skummetmælkspulver lig med de 

a) for hvede og hård hvede, byg, majs, 
uafskallet ris, sorghum og 
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referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke 
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

skummetmælkspulver lig med de 
referencepriser, der er fastsat i artikel 7, 
ved opkøb til en fast pris og må ikke 
overstige de respektive referencepriser ved 
opkøb gennem licitation

Or. it

Ændringsforslag 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for smør lig med 90 % af den 
referencepris, der er fastsat i artikel 7, ved 
opkøb til en fast pris, og må ikke overstige 
90 % af referenceprisen ved opkøb gennem 
licitation

b) for smør ikke over 90 % af 
referenceprisen

Or. en

Begrundelse

Alt opkøb bør foregå ved licitation. Dette vil sikre det økonomisk mest fordelagtige bud og 
øget markedsorientering. Det vil også opfylde et mål om forenkling, eftersom det vil sikre, at 
den samme procedure finder anvendelse på al intervention.

Ændringsforslag 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for smør lig med 90 % af den 
referencepris, der er fastsat i artikel 7, ved 
opkøb til en fast pris, og må ikke overstige 
90 % af referenceprisen ved opkøb gennem 
licitation

b) for smør ikke over 90 % af 
referenceprisen
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Or. en

Ændringsforslag 724
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for oksekød må prisen i artikel 12, stk. 
1, litra c), ikke overskrides.

c) for oksekød må 90 % af den fastsatte 
referencepris i artikel 7, stk. 1, litra d), 
ikke overskrides.

Or. pt

Ændringsforslag 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, 
byg, majs og afskallet ris. For at sikre at 
produktionen udvikler sig mod bestemte 
typer uafskallet ris, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, 
byg, majs og afskallet ris. Med henblik på 
at

a) sikre at produktionen udvikler sig mod 
bestemte typer uafskallet ris, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

b) tilskynde til indgåelse af langsigtede 
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dyrkningskontrakter mellem producenter 
og enheder, der køber korn, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 for at 
fastsætte forhøjelser af den offentlige 
interventionspris.

Or. pl

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sigtes der mod at indføre et "blødt instrument" for at tilskynde 
landbrugsproducenter, forarbejdere og forhandlere til at indgå dyrkningskontrakter af en 
varighed på mindst et år. Dette kunne gennemføres ved fastssættelse af en stigning i den 
offentlige interventionspris for varer, der dækkes af dyrkningskontrakter. Hovedformålet med 
den fælles landbrugspolitik bør være at forhindre markedsforvridninger, og derved begrænse 
anvendelsesområdet for væsentlige interventioner.

Ændringsforslag 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, 
byg, majs og afskallet ris. For at sikre at 
produktionen udvikler sig mod bestemte 
typer uafskallet ris, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, 
hård hvede, byg, majs, sorghum og 
afskallet ris. For at sikre at produktionen 
udvikler sig mod bestemte typer uafskallet 
ris, tillægges Kommissionen beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

Or. es

Ændringsforslag 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, 
byg, majs og afskallet ris. For at sikre at 
produktionen udvikler sig mod bestemte 
typer uafskallet ris, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, 
hård hvede, byg, majs, sorghum og 
afskallet ris. For at sikre at produktionen 
udvikler sig mod bestemte typer uafskallet 
ris, tillægges Kommissionen beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

Or. es

Ændringsforslag 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, 
byg, majs og afskallet ris. For at sikre at 
produktionen udvikler sig mod bestemte 
typer uafskallet ris, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige 
interventionspriser gælder med forbehold 
af prisstigninger eller -nedsættelser af 
kvalitetsmæssige årsager for blød og hård
hvede, byg, majs, sorghum og afskallet ris.
For at sikre at produktionen udvikler sig 
mod bestemte typer uafskallet ris, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 for at forhøje og nedsætte 
interventionsprisen.

Or. it
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Ændringsforslag 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at enhver forstyrrelse af markedet 
undgås

a) at de offentlige 
markedsreguleringsinstrumenter styrkes

Or. pt

Ændringsforslag 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af produkter kan ske ved at 
gøre dem tilgængelige for ordningen for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], 
hvis ordningen indeholder bestemmelse 
herom. Regnskabsværdien af disse 
produkter er i så fald lig med niveauet for 
den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 731
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af produkter kan ske ved at 
gøre dem tilgængelige for ordningen for 

udgår
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uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], 
hvis ordningen indeholder bestemmelse 
herom. Regnskabsværdien af disse 
produkter er i så fald lig med niveauet for 
den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Vi ønsker at lade bestemmelsen om, at interventionslagre gives til de socialt dårligst stillede, 
udgå. Dette skyldes ikke manglende socialt ansvar, men et ønske om at sikre, at den fælles 
landbrugspolitik handler om landbrug og ikke om socialpolitik.

Ændringsforslag 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af produkter kan ske ved at 
gøre dem tilgængelige for ordningen for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], 
hvis ordningen indeholder bestemmelse 
herom. Regnskabsværdien af disse 
produkter er i så fald lig med niveauet for 
den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af produkter kan ske ved at gøre 
dem tilgængelige for ordningen for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], 
hvis ordningen indeholder bestemmelse 
herom. Regnskabsværdien af disse 
produkter er i så fald lig med niveauet for 
den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

Afsætning af produkter kan ske ved at gøre 
dem tilgængelige for ordningen for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […]. 
Regnskabsværdien af disse produkter er i 
så fald lig med niveauet for den relevante 
faste offentlige interventionspris, som er 
omhandlet i artikel 14, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af produkter kan ske ved at gøre 
dem tilgængelige for ordningen for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], 
hvis ordningen indeholder bestemmelse 
herom. Regnskabsværdien af disse 
produkter er i så fald lig med niveauet for 
den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

Afsætning af produkter kan ske ved først 
og fremmest at gøre dem tilgængelige for 
ordningen for uddeling af fødevarer til de 
socialt dårligst stillede i EU, jf. forordning 
(EU) nr. […], hvis ordningen indeholder 
bestemmelse herom. Regnskabsværdien af 
disse produkter er i så fald lig med 
niveauet for den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Uanset retsgrundlaget for denne ordning bør tildelingen af offentlige interventionsprodukter 
først gøres tilgængelige for de, der har mest behov for dem.
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Ændringsforslag 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætning af produkter kan ske ved at gøre 
dem tilgængelige for ordningen for 
uddeling af fødevarer til de socialt dårligst 
stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], 
hvis ordningen indeholder bestemmelse 
herom. Regnskabsværdien af disse 
produkter er i så fald lig med niveauet for 
den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

Afsætning af produkter kan ske ved først 
og fremmest at gøre dem tilgængelige for 
ordningen for uddeling af fødevarer til de 
socialt dårligst stillede i EU, jf. forordning 
(EU) nr. […], hvis ordningen indeholder 
bestemmelse herom. Regnskabsværdien af 
disse produkter er i så fald lig med 
niveauet for den relevante faste offentlige 
interventionspris, som er omhandlet i 
artikel 14, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Denne henvisning bør bibeholdes i fusionsmarkedsordningen. Det bør gøres klart, at dette 
bør være en prioriteret anvendelse for offentlige interventionsprodukter, da den har vist sig at 
være en særdeles vellykket tildelingsmetode i de 25 år, den har eksisteret og ligeledes har 
spillet en væsentlig rolle med henblik på at forhindre markedsforstyrrelser som følge af 
placering af meget store mængder af offenlige interventionsprodukter på markedet.

Ændringsforslag 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Obligatorisk støtte

1. Der ydes støtte til privat oplagring af 
smør, der direkte og udelukkende er 
fremstillet af komælk.
2. Betingelserne og kravene i forbindelse 
med denne underafdeling samt størrelsen 
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af obligatorisk støtte til privat oplagring af 
smør vedtages af Kommissionen ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 og ved gennemførelsesretsakter i 
henhold til undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Kvoterne udløber snart og en "blød landing" er nødvendig, derfor bør den obligatoriske støtte 
bibeholdes mindst to år endnu. Derefter bør Kommissionen afhængig af markedssituationen 
beslutte, om denne hjælp skal være frivillig.

Ændringsforslag 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Obligatorisk støtte

1. Der ydes støtte til privat oplagring af 
smør, der direkte og udelukkende er 
fremstillet af komælk.
2. Betingelserne og kravene i forbindelse 
med denne underafdeling vedtages af 
Kommissionen ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 160 og ved 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.
3. Foranstaltninger til fastsættelse af EU-
støtte til privat oplagring af smør vedtages 
af Rådet i henhold til traktatens artikel 
43, stk. 3.

Or. es
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Begrundelse

Kvoterne udløber snart og vi skal være forsigtig og sikre en "blød landing". Den obligatoriske 
støtte bør derfor bibeholdes mindst to år endnu. Derefter bør Kommissionen afhængig af 
markedssituationen beslutte, om denne hjælp skal være frivillig.


