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Ændringsforslag 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel III – Afdeling 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 3A
SYSTEMER FOR 

KONTRAKTINDGÅELSE
Artikel 113a

Aftalemæssige forhold
1. Med forbehold af artikel 104 og 105a 
vedrørende mælkesektoren og 
mejeriprodukter og artikel 101 om 
sukkersektoren skal en kontrakt eller et 
kontrakttilbud opfylde kravene i stk. 2, 
hvis en medlemsstat beslutter, at enhver 
levering af landbrugsprodukter på statens 
område fra en sektor som anført i artikel 
1, stk. 2, i denne forordning, fra en 
producent til en forarbejdende instans 
eller distributør skal være genstand for en 
skriftlig kontrakt mellem parterne, eller at 
de første købere skal udfærdige et 
skriftligt kontrakttilbud for levering af 
landbrugsprodukter fra producenterne.
Såfremt medlemsstaten beslutter, at en 
leverance af de pågældende produkter fra 
en producent til en 
forarbejdningsvirksomhed skal være 
omfattet af en skriftlig kontrakt mellem 
parterne, skal medlemsstaten samtidig 
beslutte, hvilke trin i leveringen der skal 
være omfattet af en sådan kontrakt, i 
tilfælde af at de pågældende produkter 
leveres gennem flere mellemled.
Medlemsstaterne sikrer, at kontrakter i de 
pågældende sektorer opfyldes, og indfører 
en mæglingsordning med henblik på de 
tilfælde, hvor der ikke kan indgås en 
sådan kontrakt efter fælles overenskomst, 
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for at sikre et rimeligt aftaleforhold.
2. Kontrakten og tilbuddet om en kontrakt 
skal:
a) indgås/afgives før levering
b) foreligge skriftligt og 
c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:
i) prisen, der skal betales for leverancen, 
og som:
er fast og fastlagt i kontrakten eller
beregnes ved at kombinere forskellige 
faktorer, der er specificeret i kontrakten, 
herunder f.eks. markedsindikatorer, der 
afspejler ændringer i 
markedsbetingelserne, den leverede 
mængde og kvaliteten eller 
sammensætningen af de leverede 
landbrugsprodukter
ii) mængden og kvaliteten af de 
pågældende produkter, der kan eller skal 
leveres, og timingen af sådanne leverance,
iii) kontraktens varighed, som enten kan 
være tidsbegrænset eller tidsubegrænset 
med opsigelsesbestemmelser
iv) oplysninger om betalingsperioder og 
-procedurer
v) procedurer for indsamling eller 
levering af landbrugsprodukter, og
vi) force majeure-bestemmelser.
3. Uanset stk. 1 er en kontrakt og/eller et 
tilbud om en kontrakt ikke nødvendig, 
hvis de pågældende produkter leveres af 
en producent til en køber, som er i form af 
et kooperativ, hvor producenten er 
medlem, hvis kooperativets vedtægter eller 
regler og afgørelser fastlagt i eller truffet i 
henhold til disse vedtægter indeholder 
bestemmelser, der har samme virkning 
som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) 
og c).
4. Alle elementer i de kontrakter om 
levering af landbrugsprodukter, som 
landbrugere, virksomheder, der indsamler 
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produkterne, virksomheder, der 
forarbejder produkterne, eller 
distributører, herunder de elementer, der 
henvises til i stk. 2, litra c), forhandles frit 
mellem parterne.
Uanset bestemmelserne i det første afsnit 
gælder følgende:
i) Såfremt en medlemsstat beslutter at 
gøre skriftlige kontrakter om levering af 
landbrugsprodukter obligatoriske i 
henhold til denne artikels stk. 1, kan den 
fastsætte en mindste gyldighedsperiode, 
der kun gælder for skriftlige kontrakter 
mellem en landbruger og den første køber 
af landbrugsprodukterne. En sådan 
mindste gyldighedsperiode skal være 
mindst seks måneder og må ikke være til 
hinder for, at det indre marked kan 
fungere efter hensigten.
ii) Såfremt en medlemsstat beslutter, at 
den første køber af landbrugsprodukterne 
skal afgive et skriftligt tilbud på en 
kontrakt med landbrugeren i henhold til 
stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal 
omfatte en mindste gyldighedsperiode for 
kontrakten som fastsat i national ret til 
dette formål. En sådan mindste 
gyldighedsperiode skal være mindst seks 
måneder og må ikke være til hinder for, at 
det indre marked kan fungere efter 
hensigten.
Bestemmelserne i andet afsnit berører 
ikke producentens ret til at afvise en 
sådan mindste gyldighedsperiode, 
forudsat at dette sker skriftligt.  I så fald 
kan parterne frit forhandle alle 
elementerne i kontrakten, herunder dem, 
der er omhandlet i stk. 2, litra c).
5. Medlemsstater, som gør brug af 
valgmulighederne i denne artikel, 
meddeler Kommissionen, hvordan disse 
anvendes.
6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nødvendige foranstaltninger til en 
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ensartet anvendelse af stk. 2, litra a) og b), 
og stk. 3, samt foranstaltninger 
vedrørende de meddelelser, 
medlemsstaterne skal afgive i henhold til 
denne artikel.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget tilføjer blot et nyt underafsnit til ordførerens artikel 113a, stk. 1 (jf. 
ændringsforslag 333 i Dantin-betænkningen).   Vedtagelsen af forordning nr. 261/2012 om 
aftaleforhold i sektoren for mælk og mejeriprodukter er i høj grad blevet hilst velkommen som 
et væsentligt fremskridt i forbindelse med eksisterende forhold i forsyningskæden for 
fødevarer. Alle sektorer bør være omfattet af et valgfrit kontraktsystem.

Ændringsforslag 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 113 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113a
Aftalemæssige forhold

1. Hvis en medlemsstat beslutter, at 
leverancer af et produkt fra en landbruger 
til en forarbejdningsvirksomhed skal være 
omfattet af en skriftlig kontrakt mellem 
parterne, skal en sådan kontrakt opfylde 
betingelserne i stk. 2. I det tilfælde, der er 
beskrevet i første afsnit, bestemmer den 
pågældende medlemsstat også, om hvert 
leveringstrin skal være omfattet af denne 
kontrakt mellem parterne, hvis leveringen 
af produktet foretages af én eller flere 
indsamlingsvirksomheder. I denne 
forbindelse forstås ved "virksomhed, der 
indsamler et produkt", en virksomhed, der 
transporterer et produkt fra en landbruger 
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eller en anden indsamlingsvirksomhed til 
en forarbejdningsvirksomhed eller en 
anden indsamlingsvirksomhed, hvor 
ejendomsretten til produktet i hvert 
tilfælde overdrages.
2. Kontrakten skal:
a) indgås før levering
b) foreligge skriftligt og 
c) navnlig indeholde følgende 
oplysninger:
i) prisen, der skal betales for leverancen, 
og som:
– er fast og fastlagt i kontrakten og/eller
– kun varierer i forhold til faktorer, der er 
specificeret i kontrakten, herunder 
markedsudviklingen baseret på 
markedsindikatorer, den leverede 
mængde og kvaliteten eller 
sammensætningen af det leverede produkt
ii) den mængde, der kan og/eller skal 
leveres, og tidsplanen for leverancerne og
iii) kontraktens varighed, som kan være 
ubegrænset med opsigelsesbestemmelser.
3. Uanset stk. 1 er en kontrakt ikke 
nødvendig, hvis produktet leveres af en 
landbruger til en 
forarbejdningsvirksomhed, når 
forarbejdningsvirksomheden er et 
kooperativ, hvor landbrugeren er medlem, 
hvis kooperativets vedtægter indeholder 
bestemmelser, der har samme virkning 
som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) 
og c).
4. Alle elementer i de kontrakter om 
levering af et produkt, som indgås af 
landbrugere, indsamlingsvirksomheder 
eller forarbejdningsvirksomheder, 
herunder de elementer, der henvises til i 
stk. 2, litra c), forhandles frit mellem 
parterne.
5. For at sikre, at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
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nødvendige foranstaltninger. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 113 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113b
Kontraktforhandlinger
1. En producentorganisation fra en af de 
sektorer, der er anført i artikel 1, stk. 2, i 
denne forordning, som er anerkendt i 
henhold til artikel 106, kan på vegne af 
dens producentmedlemmer for så vidt 
angår hele eller en del af deres fælles 
produktion føre forhandlinger om 
kontrakter om levering af 
landbrugsprodukter fra en producent til 
en virksomhed, som forarbejder 
produkterne, en formidler eller en 
distributør.
2. En producentorganisation kan føre 
forhandlinger:
a) uanset om ejerskabet til de pågældende 
produkter overgår fra landbrugerne til 
producentorganisationen
b) uanset om den forhandlede pris er den 
samme som for den fælles produktion fra 
nogle af eller alle producentmedlemmerne 
eller ej
c) forudsat at de pågældende landbrugere 
ikke er medlemmer af nogen anden 
producentorganisation, som også 
forhandler sådanne kontrakter på deres 
vegne; medlemsstaterne kan dog fravige 
denne betingelse i behørigt begrundede 
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tilfælde, hvor producenterne råder over to 
forskellige produktionsenheder 
beliggende i forskellige geografiske 
områder
d) såfremt de pågældende produkter ikke 
er omfattet af en leveringsforpligtelse, der 
følger af landbrugerens medlemskab af et 
kooperativ i henhold til bestemmelserne i 
kooperativets vedtægter eller til de regler 
eller afgørelser, der fastlagt i eller truffet i 
medfør af disse vedtægter, samt
e) såfremt producentorganisationen 
underretter de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat eller de medlemsstater, 
hvor den har sit virke, om den mængde 
landbrugsprodukter, som er genstand for 
sådanne forhandlinger.
3. I denne artikel omfatter henvisninger 
til producentorganisationer også 
sammenslutninger af sådanne 
producentorganisationer.
4. De medlemsstater, hvori der foregår 
forhandlinger i henhold til denne artikel, 
giver Kommissionen meddelelse om 
anvendelsen af stk. 2, litra f).
5. Tærsklerne for de 
produktionsmængder, der kan gøres til 
genstand for kollektive forhandlinger, er 
anført i bilaget til denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 113 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113b
Kontraktforhandlinger
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1. Kontrakter om levering af et produkt 
fra en landbruger til en 
forarbejdningsvirksomhed, eller til en 
virksomhed, der indsamler rå mælk, jf. 
artikel 100a, stk. 1, andet afsnit, kan 
forhandles af en producentorganisation, 
som er anerkendt i henhold til artikel 106, 
på vegne af de tilsluttede landbrugere for 
hele eller en del af deres fælles 
produktion.
2. Producentorganisationens 
forhandlinger kan finde sted:
a) uanset om der er et ejerskifte af 
produktet fra landbrugerne til 
producentorganisationen eller ej
b) uanset om den forhandlede pris er den 
samme for alle de tilsluttede landbrugeres 
eller kun nogle af de tilsluttede 
landbrugeres fælles produktion
c) forudsat den samlede mængde af 
produktet, der er omfattet af en bestemt 
producentorganisations forhandlinger, 
ikke overstiger:
i) 3,5 % af den samlede EU-produktion, 
og
ii) 33 % af den samlede nationale 
produktion i en bestemt medlemsstat, der 
er omfattet af denne 
producentorganisations forhandlinger, og
iii) 33 % af den samlede nationale 
produktion i alle de medlemsstater, der er 
omfattet af denne producentorganisations 
forhandlinger
d) forudsat at de pågældende landbrugere 
ikke er medlemmer af nogen anden 
producentorganisation, som også 
forhandler sådanne kontrakter på deres 
vegne, og
e) forudsat at producentorganisationen 
underretter myndighederne i den 
medlemsstat eller de medlemsstater, hvor 
den har sit virke.
3. I denne artikel omfatter henvisninger 
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til producentorganisationer også 
sammenslutninger af sådanne 
producentorganisationer. For at sikre, at 
disse sammenslutninger overvåges på 
behørig vis, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter efter proceduren i artikel 160 
vedrørende betingelserne for 
anerkendelse af sådanne 
sammenslutninger
4. Uanset stk. 2, litra c), nr. ii) og iii), kan 
den konkurrencemyndighed, der henvises 
til i andet afsnit, selv om tærsklen på 33 % 
ikke overskrides, i individuelle tilfælde 
træffe afgørelse om, at 
producentorganisationen ikke må føre 
forhandlinger, hvis myndigheden finder, 
at dette er nødvendigt for at forhindre, at 
konkurrencen begrænses, eller for at 
undgå alvorligt at skade SMV'er, der 
forarbejder det pågældende produkt på 
dens område.
Den afgørelse, der henvises til i første 
afsnit, træffes af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt vedtaget efter 
rådgivningsproceduren i artikel 14 i 
forordning (EF) nr. 1/2003 i forbindelse 
med forhandlinger om produktionen i 
mere end én medlemsstat. I andre tilfælde 
træffes den af den nationale 
konkurrencemyndighed i den 
medlemsstat, hvis produktion er omfattet 
af forhandlingerne. De afgørelser, der er 
omhandlet i første og andet afsnit, 
anvendes først fra den dato, hvor de 
meddeles de pågældende virksomheder.
5. I denne artikel forstås ved:
a) "national konkurrencemyndighed": en 
myndighed, der er nævnt i artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 1/2003
b) "SMV'er": mikrovirksomheder og små 
og mellemstore virksomheder som 
defineret i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF.
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Or. es

Begrundelse

Den fælles landbrugspolitik bør fremme etablering af landbrugskooperativer og indgåelse af 
kontrakter mellem producenter og forarbejdningsvirksomheder, således at de ordninger, der 
anvendes i mælkesektoren, udvides til at omfatte andre sektorer. 

Ændringsforslag 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 113 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113b
Kontraktforhandlinger med andre 

sektorer
Kontraktforhandlinger med andre 
sektorer, herunder frugt- og 
grøntsagssektorerne og de tilhørende 
forarbejdningsvirksomheder
Med forbehold af artikel 104 og 105 
vedtages der bestemmelser i henhold til 
artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for at sikre, at anerkendte 
producentorganisationer og kooperativer 
bestående af landbrugere eller 
sammenslutninger af landbrugere kan 
forhandle vilkårene i mulige kontrakter 
med en køber, herunder prisen for nogle 
eller alle medlemmers produktion.
For at opretholde effektiv konkurrence i 
de forskellige landbrugssektorer er denne 
mulighed for forhandling underlagt 
passende begrænsninger, som fastsættes 
af Europa-Parlamentet og Rådet i 
fællesskab ligesom i mælkesektoren.
Når der forhandles om priser for mulige 
kontrakter mellem de producenter, der er 
anført i det første afsnit, og købere, i 
overensstemmelse med kravene i det 
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foregående afsnit og for at sikre en 
rimeligere fordeling af den merværdi, der 
skabes gennem hele forsyningskæden, 
kan der tages hensyn til objektive 
indikatorer i relation til 
produktionsomkostninger.

Or. es

Begrundelse

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Ændringsforslag 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 113 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113c
Kontrakter inden for humlesektoren

1. Når der indgås kontrakter om levering 
af humle, som er produceret inden for 
Unionen, mellem en producent eller 
producentorganisation på den ene side og 
en køber på den anden side, registreres 
hver kontrakt af de organer, der er 
udpeget til formålet af hver enkelt 
producentmedlemsstat. 
2. Kontrakter om levering af bestemte 
mængder til aftalte priser over en periode, 
der dækker en eller flere høster, som 
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indgås inden den 1. august i året for den 
første høst, betegnes som ”forudindgåede 
kontrakter”. De registreres særskilt.
3. De data, som registreringen er baseret 
på, kan kun benyttes ved anvendelsen af 
denne forordning.
4. Kommissionen fastsætter nærmere 
bestemmelser om registrering af 
kontrakter om levering af humle. 

Or. en

Ændringsforslag 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre at det klart defineres, hvilke 
mål og hvilket ansvar 
producentorganisationer, 
erhvervsorganisationer i olivenolie- og 
spiseolivensektoren og 
brancheorganisationer har, for at disse 
organisationer kommer til at fungere så 
effektivt som muligt, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 vedrørende producentorganisationer, 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, 
brancheorganisationer og 
erhvervsorganisationer vedrørende:

For at sikre at det klart defineres, hvilke 
mål og hvilket ansvar 
producentorganisationer, 
erhvervsorganisationer i olivenolie- og 
spiseolivensektoren og 
brancheorganisationer har, for at disse 
organisationer kommer til at fungere så 
effektivt som muligt, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for hver enkelt sektor, 
der er anført i artikel 1, stk. 2,  i henhold 
til artikel 160 vedrørende 
producentorganisationer, 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, 
brancheorganisationer og 
erhvervsorganisationer vedrørende:

Or. en

Ændringsforslag 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra



AM\907936DA.doc 15/162 PE492.804v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de særlige mål, som 
sammenslutningerne og organisationerne 
kan, skal eller ikke skal forfølge, herunder 
undtagelserne omhandlet i artikel 106 til 
109

a) de særlige mål, som 
sammenslutningerne og organisationerne i 
sektorerne for frugt og grøntsager, 
olivenolie og spiseoliven samt vin kan, 
skal eller ikke skal forfølge, herunder 
undtagelserne omhandlet i artikel 106 til 
109

Or. es

Begrundelse

De særlige mål er allerede skitseret i artikel 106 og 108 i basisretsakten. Der bør kun 
benyttes delegerede retsakter i forhold til de ovennævnte sektorer.

Ændringsforslag 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) horisontale henstillinger om 
brancheaftaler, der indgås af 
organisationerne, jf. artikel 108 i 
retningslinjerne for brancheaftaler

Or. en

Ændringsforslag 1858
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) de horisontale henstillinger om 
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brancheaftaler, der indgås af 
organisationerne, jf. artikel 108 i 
retningslinjerne for brancheaftaler

Or. fr

Ændringsforslag 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedtægter, anerkendelse, struktur, 
juridisk person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter, kravet i litra 
d), i artikel 106, som omhandler 
anerkendelse af producentorganisationer, 
om at en producentorganisation ikke må 
indtage en dominerende stilling på et 
bestemt marked, medmindre det er 
nødvendigt for at nå målene i traktatens 
artikel 39, konsekvenserne af, at de 
anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes 
tilbage, og sammenlægninger

b) vedtægter, anerkendelse, struktur, 
juridisk person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter,  
konsekvenserne af, at de anerkendes, eller 
at anerkendelsen trækkes tilbage, og 
sammenlægninger

Or. en

Ændringsforslag 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedtægter, anerkendelse, struktur, 
juridisk person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter, kravet i litra 
d), i artikel 106, som omhandler 
anerkendelse af producentorganisationer, 
om at en producentorganisation ikke må 
indtage en dominerende stilling på et 

b) vedtægter, anerkendelse, struktur, 
juridisk person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter,  
konsekvenserne af, at de anerkendes, eller 
at anerkendelsen trækkes tilbage, og 
sammenlægninger
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bestemt marked, medmindre det er 
nødvendigt for at nå målene i traktatens 
artikel 39, konsekvenserne af, at de 
anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes 
tilbage, og sammenlægninger 

Or. es

Begrundelse

Artikel 106, litra d), udgår.

Ændringsforslag 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) vedtægter, anerkendelse, struktur, 
juridisk person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter, kravet i litra 
d), i artikel 106, som omhandler 
anerkendelse af producentorganisationer, 
om at en producentorganisation ikke må 
indtage en dominerende stilling på et 
bestemt marked, medmindre det er 
nødvendigt for at nå målene i traktatens 
artikel 39, konsekvenserne af, at de 
anerkendes, eller at anerkendelsen 
trækkes tilbage, og sammenlægninger

b) vedtægter, struktur, juridisk person, 
medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold og 
aktiviteter, kravet i litra d), i artikel 106, 
som omhandler anerkendelse af 
producentorganisationer, om at en 
producentorganisation ikke må indtage en 
dominerende stilling på et bestemt marked, 
medmindre det er nødvendigt for at nå 
målene i traktatens artikel 39, 
konsekvenserne af sammenlægninger

Or. en

Begrundelse

Artikel 114 tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med 
nærmere bestemmelser om producentorganisationer. Dette bør omfatte regler om 
anerkendelse samt klare regler om, hvornår anerkendelse kan suspenderes eller trækkes 
tilbage, og hvornår der kan anmodes om afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) anerkendelse, tilbagetrækning og 
suspension af anerkendelse samt krav til 
sådanne organisationer og 
sammenslutninger om at gennemføre 
afhjælpende foranstaltninger i tilfælde af 
manglende overholdelse af 
anerkendelseskriterierne

Or. en

Begrundelse

Artikel 114 tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med 
nærmere bestemmelser om producentorganisationer. Dette bør omfatte regler om 
anerkendelse samt klare regler om, hvornår anerkendelse kan suspenderes eller trækkes 
tilbage, og hvornår der kan anmodes om afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udvidelse af nogle af organisationens 
regler, jf. artikel 110, til at omfatte andre 
end medlemmer og ikke-medlemmers 
obligatoriske betaling af bidrag, jf. artikel 
111, herunder en liste over strengere 
produktionsregler, der kan udvides i 
henhold til artikel 110, stk. 4, første afsnit, 
litra b), yderligere krav om 
repræsentativitet, de pågældende 
økonomiske områder, herunder 
Kommissionens gennemgang af 
definitionerne, minimumsperiode, som
reglerne bør have været gældende, før de 
blev udvidet, personer eller organisationer, 
som reglerne eller bidragene gælder for, og 

f) udvidelse af nogle af organisationens 
regler, jf. artikel 110, til at omfatte andre 
end medlemmer under hensyntagen til de 
mål, som hver af disse organisationer 
måtte forfølge i overensstemmelse med 
artikel 106, 107 og 108, og ikke-
medlemmers obligatoriske betaling af 
bidrag, jf. artikel 111, herunder en liste 
over strengere produktionsregler, der kan 
udvides i henhold til artikel 110, stk. 4, 
første afsnit, litra b), yderligere krav om 
repræsentativitet, de pågældende 
økonomiske områder, herunder 
Kommissionens gennemgang af 
definitionerne, minimumsperiode, som 
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under hvilke omstændigheder 
Kommissionen kan kræve, at udvidelsen af 
reglerne og de obligatoriske bidrag afvises 
eller trækkes tilbage.

reglerne bør have været gældende, 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 obligatoriske bidrag afvises 
eller trækkes tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 1864
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 114 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) realisering af bæredygtig forvaltning 
af naturressourcer ved at tillade 
anerkendte producentorganisationer, 
herunder kooperativer, at indgå kollektive 
horisontale og vertikale aftaler med 
konkurrenter og partnere i fødekæden om 
at medregne omkostninger til 
investeringer i bæredygtig produktion i 
priserne

Or. en

Ændringsforslag 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 115 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe de 
nødvendige foranstaltninger vedrørende 
dette kapitel, navnlig procedurer og 
tekniske betingelser for gennemførelsen af 
foranstaltningerne i artikel 110 og 112. 

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe de 
nødvendige foranstaltninger vedrørende 
dette kapitel, navnlig procedurer og 
tekniske betingelser for gennemførelsen af 
foranstaltningerne i artikel 110 og 112. 
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Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
162, stk. 2.Kommissionen fastsætter ved 
delegerede retsakter de nødvendige 
foranstaltninger vedrørende 
gennemførelse af begrebet ”økonomisk 
område” som omhandlet i artikel 110, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel III – Afdeling 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 4A
FORVALTNINGSMODEL PÅ 

MEDLEMSSTATSPLAN
Artikel 116a

Forvaltningsmodel
Under hensyntagen til særlige forhold i de 
enkelte medlemsstater og det 
udviklingstrin, som producent- og 
erhvervsorganisationer befinder sig på, 
når producenterne er organiseret i særlig 
ringe grad, kan de opgaver, der i henhold 
til denne forordning er tillagt 
producentorganisationerne, udføres af de 
nationale myndigheder i en medlemsstat. 

Or. pt

Ændringsforslag 1867
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel III – Afdeling 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 4A
Åbenhed og markedsinformation og 

justering
Artikel 116a

Europæisk instrument til overvågning af 
fødevarepriser

1. For at oplyse de erhvervsdrivende og 
alle offentlige instanser om prisdannelse i 
forsyningskæden for fødevarer og lette 
konstateringen og registreringen af 
markedsudviklinger udarbejder 
Kommissionen jævnligt rapporter om 
aktiviteterne og resultaterne i forbindelse 
med de undersøgelser, der gennemføres af 
det europæiske instrument til overvågning 
af fødevarepriser, og fremlægger disse for 
Rådet og Europa-Parlamentet og 
offentliggør resultaterne.
2. I henhold til stk. 1 og i tilknytning til 
aktiviteterne hos de nationale 
statistikinstitutter og de nationale 
prisobservatorier indsamler instrumentet 
navnlig de statistiske data og oplysninger, 
der er nødvendige for at udarbejde 
analyser og undersøgelser vedrørende:
a) produktion og forsyning
b) mekanismerne for prisdannelse og så 
vidt muligt fortjenstmarginerne i løbet af 
forsyningskæden for fødevarer i Unionen 
og medlemsstaterne
c) tendenserne for prisudvikling og så vidt 
muligt fortjenstmarginerne på alle 
niveauer af forsyningskæden for 
fødevarer i Unionen og medlemsstaterne 
og i alle landbrugs- og 
landbrugsfødevaresektorer, navnlig 
sektorerne for frugt og grøntsager, mælk 
og mejeriprodukter samt kød
d) prognoserne for markedsudviklingen 
på kort og mellemlang sigt.
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I henhold til nærværende stykke 
undersøger instrumentet navnlig 
eksporten og importen, råvarepriserne, de 
forbrugerbetalte priser, 
fortjenstmarginerne og 
produktionsomkostningerne, 
omkostningerne i forbindelse med 
forarbejdning og distribution på alle 
niveauer af forsyningskæden for 
fødevarer i Unionen og medlemsstaterne.
e) beregning af et målprisinterval. På 
grundlag af statistiske data beregner det 
europæiske instrument til overvågning af 
fødevarepriser et målprisinterval. I denne 
forbindelse tages der hensyn til 
produktionsomkostninger. Hvis en given 
pris ikke falder inden for 
målprisintervallet, anmoder det 
europæiske instrument til overvågning af 
fødevarepriser om en mængdemæssig 
justering ved hjælp af en række 
instrumenter, herunder de instrumenter, 
der er anført i artikel 156, litra a), for at 
sikre, at udbuddet svarer til 
efterspørgslen, og at priserne falder inden 
for det målprisinterval, der oprindelig er 
beregnet.
f) koncentrationen i de forudgående led af 
virksomheder i input-sektorer, som søger 
regelmæssige forhøjelser af 
inputomkostninger.  Denne omkostning er 
en af hovedårsagerne til de uheldige 
tilstande i forsyningskæden, fordi denne 
faktor gør det meget vanskeligt at opnå en 
rimelig fordeling af merværdi i 
forsyningskæden

Or. fr

Begrundelse

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
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base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles.
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Ændringsforslag 1868
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel III – Afdeling 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFDELING 4 A (ny)
ÅBENHED, MARKEDSINFORMATION 

OG JUSTERING
Artikel 116a

Europæisk instrument til overvågning af 
fødevarepriser
1. For at oplyse de erhvervsdrivende og 
alle offentlige instanser om prisdannelse i 
forsyningskæden for fødevarer og lette 
konstateringen og registreringen af 
markedsudviklinger udarbejder 
Kommissionen jævnligt rapporter om 
aktiviteterne og resultaterne i forbindelse 
med de undersøgelser, der gennemføres af 
det europæiske instrument til overvågning 
af fødevarepriser, og fremlægger disse for 
Rådet og Europa-Parlamentet og 
offentliggør resultaterne.
2. I henhold til stk. 1 og i tilknytning til 
aktiviteterne hos de nationale 
statistikinstitutter og de nationale 
prisobservatorier indsamler instrumentet 
navnlig de statistiske data og oplysninger, 
der er nødvendige for at udarbejde 
analyser og undersøgelser vedrørende:
b) mekanismerne for prisdannelse og så 
vidt muligt fortjenstmarginerne i løbet af 
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forsyningskæden for fødevarer i Unionen 
og medlemsstaterne
c) tendenserne for prisudvikling og så vidt 
muligt fortjenstmarginerne på alle 
niveauer af forsyningskæden for 
fødevarer i Unionen og medlemsstaterne 
og i alle landbrugs- og 
landbrugsfødevaresektorer, navnlig 
sektorerne for frugt og grøntsager, mælk 
og mejeriprodukter samt kød
d) prognoserne for markedsudviklingen 
på kort og mellemlang sigt.
I henhold til nærværende stykke 
undersøger instrumentet navnlig 
eksporten og importen, råvarepriserne, de 
forbrugerbetalte priser, 
fortjenstmarginerne, 
produktionsomkostningerne, 
omkostningerne i forbindelse med 
forarbejdning og distribution på alle 
niveauer af forsyningskæden for 
fødevarer i Unionen og medlemsstaterne.
e) På grundlag af de indsamlede 
statistiske data beregner det europæiske 
overvågningsinstrument en 
målpriskorridor for mælk. 
Målpriskorridoren er baseret på 
produktionsomkostningerne ved 
mælkeproduktion. Hvis priserne ikke 
svarer til målpriskorridoren henstiller det 
europæiske overvågningsinstrument, at 
der foretages mængdemæssige justeringer 
ved hjælp af en række forskellige 
instrumenter, herunder de instrumenter, 
der er indført i henhold til artikel 156, for 
at undgå, at priserne falder under den 
beregnede målpriskorridor.

Or. fr

Begrundelse

Det er meget vigtigt at indføre et europæisk overvågningsinstrument, der kan samle konkrete 
data om markedssituationen, særlig hvad angår mælkepriserne, omkostningsudviklingen i 
mælkeproduktionen samt efterspørgsel, udbud og marginer hos alle aktører i 
fødevareforsyningskæden.  Det er imidlertid ikke kun vigtigt at iagttage markedet. Det 
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europæiske overvågningsinstrument skal være udstyret med instrumenter til at reagere på en 
konkret markedssituation, således at instrumentet kan foretage en justering af udbuddet i 
forhold til efterspørgslen ud fra sit kendskab til markedet.

Ændringsforslag 1869
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 116 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 116a
Europæisk instrument til overvågning af 

fødevarepriser
For at gøre det lettere for producent- og 
brancheorganisationer at følge 
udviklingen på markederne foretager det 
europæiske instrument til overvågning af 
fødevarepriser sammen med Eurostat, de 
nationale statistiske institutter og de 
nationale prisobservatorier regelmæssigt 
undersøgelser af prisudviklingen i de 
vigtigste landbrugssektorer samt kort- og 
langsigtede prognoser. 

Or. en

Ændringsforslag 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Del III – Kapitel -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel -1
Almindelige bestemmelser

Artikel 116a
Generelle principper
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Medmindre andet er fastsat i denne 
forordning eller i bestemmelser, der er 
vedtaget i medfør af denne forordning,  er 
følgende forbudt i samhandelen med 
tredjelande: 
a) opkrævning af afgifter med samme 
virkning som told 
b) anvendelse af kvantitative restriktioner 
eller foranstaltninger med tilsvarende 
virkning.

Or. es

Begrundelse

Dette kapitel og den indledende artikel bør bevares i forordningen. Den indledende artikel 
fastslår et grundlæggende generelt princip, der skal respekteres i samhandelen med 
tredjelande.

Ændringsforslag 1871
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de tilfælde, hvor der i henhold 
til denne forordning kræves import- eller 
eksportlicenser, kan der ved import, der 
overgår til fri omsætning, eller eksport til 
eller fra EU af et eller flere 
landbrugsprodukter, kræves fremlagt 
licens, idet der tages hensyn til, om der er 
behov for licenser til at forvalte de 
pågældende markeder, og især til at 
kontrollere handelen med de pågældende 
produkter.

1. Ud over de tilfælde, hvor der i henhold 
til denne forordning kræves import- eller 
eksportlicenser, kan der ved import, der 
overgår til fri omsætning, eller eksport til 
eller fra EU af et eller flere 
landbrugsprodukter, kræves fremlagt 
licens, idet der tages hensyn til, om der er 
behov for licenser til at forvalte de 
pågældende markeder.

Or. de

Begrundelse

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
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Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Ændringsforslag 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de tilfælde, hvor der i henhold 
til denne forordning kræves import- eller 
eksportlicenser, kan der ved import, der 
overgår til fri omsætning, eller eksport til 
eller fra EU af et eller flere 
landbrugsprodukter, kræves fremlagt 
licens, idet der tages hensyn til, om der er 
behov for licenser til at forvalte de 
pågældende markeder, og især til at 
kontrollere handelen med de pågældende 
produkter.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ud over de tilfælde, hvor der i henhold 
til denne forordning kræves import- eller 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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eksportlicenser, kan der ved import, der 
overgår til fri omsætning, eller eksport til 
eller fra EU af et eller flere 
landbrugsprodukter, kræves fremlagt 
licens, idet der tages hensyn til, om der er 
behov for licenser til at forvalte de 
pågældende markeder, og især til at 
kontrollere handelen med de pågældende 
produkter.

Or. es

Ændringsforslag 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Specielt kan der ved import af 
produkter fra følgende sektorer kræves 
fremlagt en importlicens:
a) korn
b) ris
c) sukker
d) frø
e) olivenolie og spiseoliven, hvad angår 
produkter henhørende under KN-kode 
1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 og 1522 00 39
f) hør og hamp, for så vidt angår hamp
g) frugt og grøntsager
h) forarbejdede frugt og grøntsager
i) bananer
j) vin
k) levende planter
l) oksekød
m) mælk og mejeriprodukter
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n) svinekød
o) fåre- og gedekød
p) æg
q) fjerkrækød
r) landbrugsethanol.
Ved eksport af produkter fra følgende 
sektorer kan der kræves fremlagt en 
eksportlicens:
a) korn
b) ris
c) sukker
d) olivenolie og spiseolie, hvad angår 
olivenolie som omhandlet i bilag I, del 
VII, litra a)
e) frugt og grøntsager
f) forarbejdede frugter og grøntsager
g) vin
h) oksekød
i) mælk og mejeriprodukter
j) svinekød
k) fåre- og gedekød
l) æg
m) fjerkrækød
n) landbrugsethanol.

Or. es

Begrundelse

Listen over landbrugsprodukter, for hvis vedkommende der kan kræves fremlagt en import-
eller eksportlicens, bør medtages i denne forordning, jf. artikel 130 og 161 i den nugældende 
forordning (Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007). Listen bør derfor ikke gøres til emne for 
en delegeret retsakt efter artikel 118.

Ændringsforslag 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Produkter, der importeres af EU, skal 
opfylde de samme krav vedrørende 
produktion og afsætning som produkter, 
der er produceret i EU, og kan kun 
tildeles de relevante importlicenser, 
såfremt de opfylder disse krav.

Or. es

Ændringsforslag 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Når markedspriserne i EU ikke 
dækker produktionsomkostningerne, 
suspenderer EU importlicenserne, indtil 
situationen vedrørende de pågældende 
produkter er afklaret.

Or. es

Ændringsforslag 1877
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestemmelserne om afsætning af EU-
produkter, herunder de bestemmelser, der 
er vedtaget på veterinær-, 
plantesundheds- og fødevareområdet for 
at sikre, at produkterne opfylder 
hygiejne-, sundheds-, plantesundheds- og 
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dyrevelfærdsnormerne samt 
miljøbeskyttelsesreglerne, finder ligeledes 
anvendelse på importerede produkter. Der 
kan ikke udstedes importlicenser for EU-
import, der ikke opfylder disse 
bestemmelser.

Or. pt

Ændringsforslag 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under hensyn til udviklingen i 
handelen, på markederne, de pågældende 
markeders behov og om nødvendigt 
behovet for at overvåge importen og 
eksporten af de pågældende produkter 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i artikel 161 
med henblik på at fastsætte:

1. Under hensyn til behovet for at overvåge 
importen af produkter, behovet for 
forsvarlig markedsforvaltning og behovet 
for at reducere den administrative byrde
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i artikel 161 
med henblik på at fastsætte: 

Or. pl

Begrundelse

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Ændringsforslag 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en liste over de landbrugsprodukter, for 
hvilke der skal fremlægges import- eller 
eksportlicens

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1880
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en liste over de landbrugsprodukter, for 
hvilke der skal fremlægges import- eller 
eksportlicens

a) at der i undtagelsestilfælde og om 
nødvendigt af hensyn til en effektiv 
forvaltning af de berørte markeder skal 
fremlægges import- eller eksportlicens for 
visse landbrugsprodukter

Or. de

Ændringsforslag 1881
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sociale og miljømæssige 
minimumsstandarder for import for at 
sikre markedsadgang for tredjelandes 
produkter i overensstemmelse med 
reglerne. 

Or. de
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Begrundelse

Import fra tredjelande må ikke medvirke til at forvride konkurrencen på det indre marked; 
derfor må der fastsættes (sociale, miljømæssige etc.) minimumsstandarder, der skal 
håndhæves korrekt.

Ændringsforslag 1882
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 118 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) indgivelsen af ansøgninger og 
udstedelsen af licenser og deres 
anvendelse

Or. de

Ændringsforslag 1883
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 119 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indgivelsen af ansøgninger og 
udstedelsen af licenser og deres 
anvendelse

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 120 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 120a
Importtold

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, anvendes importtoldsatserne i 
den fælles toldtarif på de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1.

Or. es

Begrundelse

Der er her tale om et grundlæggende princip, som bør integreres i forordningen.

Ændringsforslag 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 120 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 120a
Importtold

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, anvendes importtoldsatserne i 
den fælles toldtarif på de produkter, der er 
omhandlet i artikel 1.

Or. es

Begrundelse

Der er her tale om et grundlæggende princip, som bør integreres i en indledende artikel til 
dette kapitel på linje med den nugældende forordning.

Ændringsforslag 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella
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Forslag til forordning
Artikel 121 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelse af internationale aftaler Gennemførelse af internationale og andre
aftaler

Or. es

Begrundelse

Den foreslåede overskrift til denne artikel er ikke dækkende, eftersom artiklen ikke kun 
henviser til beføjelsen til at indføre importtold i overensstemmelse med internationale aftaler, 
der er indgået i henhold til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 121 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger til 
at gennemføre internationale aftaler 
indgået i henhold til traktatens artikel 218 
eller enhver anden retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 43, stk. 2, i traktaten 
eller den Fælles Toldtarif om beregning af 
importtolden for landbrugsprodukter. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter foranstaltninger til 
at gennemføre internationale aftaler 
indgået i henhold til traktatens artikel 218 
eller den fælles toldtarif om metoden til
beregning af importtolden for 
landbrugsprodukter. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forbedre artiklens ordlyd, således at den bliver 
lettere at forstå.
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Ændringsforslag 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 121 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 121a
Beregning af importtolden for korn

1. Uanset artikel 121 er importtolden for 
produkter henhørende under KN-kode 
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 
(blød hvede af høj kvalitet), 1002 00 00, 
1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90, 
undtagen hybridmajs til udsæd, lig med  
interventionsprisen for sådanne produkter 
ved import forhøjet med 55 % minus cif-
importprisen for den pågældende sending.  
Denne told kan dog ikke overstige den 
bundne toldsats som fastsat på grundlag 
af den kombinerede nomenklatur.
2. Den importtold, der er omhandlet i stk. 
1, beregnes af Kommissionen ved  
gennemførelsesretsakter på grundlag af 
de repræsentative cif-importpriser for de 
produkter, der er anført i stk. 1, og disse 
priser fastsættes regelmæssigt.
3. Kommissionen fastsætter ved 
delegerede retsakter minimumskrav til 
blød hvede af høj kvalitet. 
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter følgende:
i) de prisnoteringer, der skal tages hensyn 
til
ii) muligheden for, hvor det er relevant i 
særskilte tilfælde, at give de 
erhvervsdrivende lejlighed til at kende den 
gældende toldsats inden de pågældende 
partiers ankomst.

Or. es
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Begrundelse

Forslaget om en fusionsmarkedsordningsforordning (FMO-forordningen) henviser ikke til 
metoden til beregning af toldafgifter på korn og ris. Metoden er skitseret i artikel 136-149 i 
den nugældende fusionsmarkedsordningsforordning (nr. 1234/2007) og også medtaget i 
forslaget til forordning om tilpasning til Lissabontraktaten.  Hvis beregningsmetoden er klart 
fastsat på forhånd i basisretsakten, således som det i øjeblikket er tilfældet, hersker der større 
åbenhed. 

Ændringsforslag 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 121 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 121b
Beregning af importtolden for afskallet ris
1. Uanset artikel 121 fastsættes 
importtolden for afskallet ris henhørende 
under KN-kode 1006 20 af Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakter senest 10 
dage efter udgangen af den pågældende 
referenceperiode i henhold til punkt 1 i 
bilag VIIA. 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter en ny sats, hvis 
beregningerne i henhold til bilaget 
medfører, at den skal ændres. Indtil der er 
fastsat en ny gældende rate, finder den 
tidligere fastsatte afgift anvendelse.
2. Ved beregningen af den import, der er 
omhandlet i punkt 1 i bilag VII, tages der 
hensyn til de mængder, for hvilke der er 
udstedt importlicenser for afskallet ris 
henhørende under KN-kode 1006 20 i den 
tilsvarende referenceperiode, med 
undtagelse af de importlicenser for 
Basmati-ris, der er omhandlet i artikel 
121c.
3. Den årlige referencemængde fastsættes 
til 449 678 tons. Den delvise 
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referencemængde svarer for hvert 
produktionsår til halvdelen af den årlige 
referencemængde.

Or. es

Begrundelse

Forslaget om en fusionsmarkedsordningsforordning (FMO-forordningen) henviser ikke til 
metoden til beregning af toldafgifter på korn og ris. Metoden er skitseret i artikel 136-149 i 
den nugældende fusionsmarkedsordningsforordning (nr. 1234/2007) og også medtaget i 
forslaget til forordning om tilpasning til Lissabontraktaten.  Hvis beregningsmetoden er klart 
fastsat på forhånd i basisretsakten, således som det i øjeblikket er tilfældet, hersker der større 
åbenhed. 

Ændringsforslag 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 121 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 121c
Beregning af importtolden for afskallet ris
Uanset artikel 121 kan der for sorter af 
afskallet Basmati-ris henhørende under 
KN-kode 1006 20 17 og 1006 20 98 og 
anført i bilag VIIb anvendes en 
nulimporttold på de betingelser, som 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter.

Or. es

Begrundelse

Forslaget om en fusionsmarkedsordningsforordning (FMO-forordningen) henviser ikke til 
metoden til beregning af toldafgifter på korn og ris. Metoden er skitseret i artikel 136-149 i 
den nugældende fusionsmarkedsordningsforordning (nr. 1234/2007) og også medtaget i 
forslaget til forordning om tilpasning til Lissabontraktaten.  Hvis beregningsmetoden er klart 
fastsat på forhånd i basisretsakten, således som det i øjeblikket er tilfældet, hersker der større 
åbenhed. 
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Ændringsforslag 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 121 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 121d
Beregning af importtolden for sleben ris

1. Uanset artikel 121 fastsættes 
importtolden for delvis sleben eller sleben 
ris henhørende under KN-kode 1006 30 af 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter senest 10 dage 
efter udgangen af den pågældende 
referenceperiode i henhold til punkt 2 i 
bilag VIIA. 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter en ny sats, hvis 
beregningerne i henhold til bilaget 
medfører, at den skal ændres. Indtil der er 
fastsat en ny gældende rate, finder den 
tidligere fastsatte afgift anvendelse.
2. Ved beregningen af den import, der er 
omhandlet i punkt 2 i bilag VIIa, tages 
der hensyn til de mængder, for hvilke der 
er udstedt importlicenser for delvis sleben 
og sleben ris henhørende under KN-kode 
1006 30 i den tilsvarende 
referenceperiode.

Or. es

Begrundelse

Forslaget om en fusionsmarkedsordningsforordning (FMO-forordningen) henviser ikke til 
metoden til beregning af toldafgifter på korn og ris. Metoden er skitseret i artikel 136-149 i 
den nugældende fusionsmarkedsordningsforordning (nr. 1234/2007) og også medtaget i 
forslaget til forordning om tilpasning til Lissabontraktaten.  Hvis beregningsmetoden er klart 
fastsat på forhånd i basisretsakten, således som det i øjeblikket er tilfældet, hersker der større 
åbenhed. 
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Ændringsforslag 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 121 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 121e
Beregning af importtolden for brudris

Uanset artikel 121 er importtolden for 
brudris henhørende under KN-kode 1006 
40 00 65 EUR/t.

Or. es

Begrundelse

Forslaget om en fusionsmarkedsordningsforordning (FMO-forordningen) henviser ikke til 
metoden til beregning af toldafgifter på korn og ris. Metoden er skitseret i artikel 136-149 i 
den nugældende fusionsmarkedsordningsforordning (nr. 1234/2007) og også medtaget i 
forslaget til forordning om tilpasning til Lissabontraktaten.  Hvis beregningsmetoden er klart 
fastsat på forhånd i basisretsakten, således som det i øjeblikket er tilfældet, hersker der større 
åbenhed. 

Ændringsforslag 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den opgivne indgangspris for det 
pågældende parti er højere end den faste 
importværdi, forhøjet med en margin, som 
Kommissionen fastsætter, og som ikke må 
overstige den faste værdi med mere end 
10 %, er det påkrævet at stille sikkerhed 
svarende til den importtold, der fastlægges 
på grundlag af den faste importværdi. 
Kommissionen beregner denne værdi for 
hver arbejdsdag i forhold til oprindelse, 
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produkt og periode; værdien skal svare til 
det vægtede gennemsnit af de 
repræsentative priser for disse produkter 
på repræsentative importmarkeder i 
medlemsstaterne eller, i givet fald, på 
andre markeder, idet disse priser 
fratrækkes et samlet beløb på 
EUR 5/100 kg og værditoldsatserne.
Den berørte part skal endvidere forelægge 
oplysninger om afsætnings- og 
transportvilkårene for produktet ved at 
forelægge kopier af de dokumenter, der 
attesterer levering mellem 
erhvervsdrivende og omkostningerne i 
tidsrummet mellem import og salg af 
produktet.  I alle tilfælde skal 
dokumenterne indeholde en specificering 
af produktets sort eller handelstype i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om mærkning og præsentation i de 
gældende EF-afsætningsregler samt 
produkternes handelskategori og vægt.   

Or. es

Ændringsforslag 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når den opgivne indgangspris for det 
pågældende parti er højere end den faste 
importværdi, forhøjet med en margin, som 
Kommissionen fastsætter, og som ikke må 
overstige den faste værdi med mere end 
10 %, er det påkrævet at stille sikkerhed 
svarende til den importtold, der fastlægges 
på grundlag af den faste importværdi. 
Kommissionen beregner denne værdi for 
hver arbejdsdag i forhold til oprindelse, 
produkt og periode; værdien skal svare til 
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det vægtede gennemsnit af de 
repræsentative priser for disse produkter 
på repræsentative importmarkeder i 
medlemsstaterne eller, i givet fald, på 
andre markeder, idet disse priser 
fratrækkes et samlet beløb på 
EUR 5/100 kg og værditoldsatserne.
Den berørte part skal endvidere foreligge 
oplysninger om afsætnings- og 
transportvilkårene for produktet ved at 
forelægge kopier af de dokumenter, der 
attesterer levering mellem
erhvervsdrivende og omkostningerne i 
tidsrummet mellem import og salg af 
produktet.  I alle tilfælde skal 
dokumenterne indeholde en specificering 
af produktets sort eller handelstype i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om mærkning og præsentation i de 
gældende EF-afsætningsregler samt 
produkternes handelskategori og vægt.   

Or. es

Begrundelse

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Ændringsforslag 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Toldværdien af importerede 
fordærvelige varer, for hvilke anvendelsen 
af toldsatserne i den fælles toldtarif er 
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betinget af indgangsprisen for det 
importerede produktparti, kan fastlægges 
direkte i overensstemmelse med 
toldtariffens artikel 30, stk. 2, litra c).

Or. es

Ændringsforslag 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Toldværdien af importerede 
fordærvelige varer, for hvilke anvendelsen 
af toldsatserne i den fælles toldtarif er 
betinget af indgangsprisen for det 
importerede produktparti, kan fastlægges 
direkte i overensstemmelse med 
toldtariffens artikel 30, stk. 2, litra c).

Or. es

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at fastslå, at enhedsprisen for fordærvelige varer, der 
importeres i partier, bør svare til deres faste importværdi.

Ændringsforslag 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af artikel 248 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF-toldkodeks skal 
kontrol iværksat af toldmyndighederne til 
at fastlægge, om der skal stilles en 

udgår
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sikkerhed, omfatte en kontrol af 
toldværdien mod enhedsprisen for de 
pågældende produkter omhandlet i 
toldtariffens artikel 30, stk. 2, litra c).

Or. es

Ændringsforslag 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af artikel 248 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2913/92 om 
indførelse af en EF-toldkodeks skal 
kontrol iværksat af toldmyndighederne til 
at fastlægge, om der skal stilles en 
sikkerhed, omfatte en kontrol af 
toldværdien mod enhedsprisen for de 
pågældende produkter omhandlet i 
toldtariffens artikel 30, stk. 2, litra c).

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre at ordningen bliver 
effektiv, tillægges Kommissionen beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 til 
fastsættelse af, at kontrol udført af 
toldmyndighederne omhandlet i denne 
artikels stk. 2, i tillæg til eller som et 
alternativ til en kontrol af toldværdien 

udgår
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mod enhedsprisen omfatter en kontrol af 
toldværdien mod en anden værdi.
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter regler om 
beregning af andre værdier i første afsnit 
i nærværende stykke. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre at ordningen bliver 
effektiv, tillægges Kommissionen beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 til 
fastsættelse af, at kontrol udført af 
toldmyndighederne omhandlet i denne 
artikels stk. 2, i tillæg til eller som et 
alternativ til en kontrol af toldværdien 
mod enhedsprisen omfatter en kontrol af 
toldværdien mod en anden værdi.

udgår

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter regler om 
beregning af andre værdier i første afsnit 
i nærværende stykke. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
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Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre at ordningen bliver effektiv, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 til 
fastsættelse af, at kontrol udført af 
toldmyndighederne omhandlet i denne 
artikels stk. 2, i tillæg til eller som et 
alternativ til en kontrol af toldværdien mod 
enhedsprisen omfatter en kontrol af 
toldværdien mod en anden værdi.

For at sikre at ordningen bliver effektiv, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 til 
fastsættelse af, at kontrol udført af 
toldmyndighederne omhandlet i denne 
artikels stk. 2, i tillæg til eller som et 
alternativ til en kontrol af toldværdien mod 
enhedsprisen omfatter en kontrol af 
toldværdien mod en anden værdi. Denne 
beføjelse må under ingen 
omstændigheder resultere i en 
tilbageholdelsesmetode, der minimerer 
eller forhindrer anvendelse af tillægstold. 

Or. es

Begrundelse

Der bør gælde et gensidighedsprincip for import fra tredjelande for at forhindre 
fødevaresikkerhedsproblemer. Det er derfor vigtigt at sikre, at disse produkter produceres i 
fuld overensstemmelse med de gældende sundheds- og plantesundhedsregler og miljøkrav (til 
bekæmpelse af klimaændringer). Disse regler og krav bør fungere som en opdateret 
fællesskabspræferenceordning i et globaliseret handelsmiljø.

Ændringsforslag 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre at ordningen bliver effektiv, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 til 
fastsættelse af, at kontrol udført af 
toldmyndighederne omhandlet i denne 

For at sikre at ordningen bliver effektiv, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 til 
fastsættelse af, at kontrol udført af 
toldmyndighederne omhandlet i denne 



AM\907936DA.doc 47/162 PE492.804v01-00

DA

artikels stk. 2, i tillæg til eller som et 
alternativ til en kontrol af toldværdien mod 
enhedsprisen omfatter en kontrol af 
toldværdien mod en anden værdi.

artikels stk. 2, i tillæg til eller som et 
alternativ til en kontrol af toldværdien mod 
enhedsprisen omfatter en kontrol af 
toldværdien mod en anden værdi. Denne 
beføjelse må under ingen 
omstændigheder resultere i en 
tilbageholdelsesmetode, der minimerer 
eller forhindrer anvendelse af tillægstold.

Or. en

Ændringsforslag 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 122 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter regler om 
beregning af andre værdier i første afsnit i 
nærværende stykke. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter regler om 
beregning af andre værdier i første afsnit i 
nærværende stykke og til sikring af hvert 
importeret produktpartis sporbarhed. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 1904
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 123 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 
160, for at sikre, at importerede produkter 
opfylder EU’s kvalitets- og miljømæssige 
minimumsstandarder.
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Or. en

Ændringsforslag 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De toldkontingenter for import af 
landbrugsprodukter, der overgår til fri 
omsætning i EU (eller dele deraf) eller 
toldkontingenter for import af 
landbrugsprodukter fra EU til tredjelande, 
der helt eller delvist forvaltes af EU, og 
følger af aftaler, som er indgået i henhold 
til traktatens artikel 218, eller af andre 
retsakter, der er vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 2, åbnes og/eller 
forvaltes af Kommissionen ved delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter i 
medfør af artikel 126 til 128.

1. De toldkontingenter for import af 
landbrugsprodukter, der overgår til fri
omsætning i EU eller toldkontingenter for 
import af landbrugsprodukter fra EU til 
tredjelande, der helt eller delvist forvaltes 
af EU, og følger af aftaler, som er indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, eller af 
andre retsakter, der er vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 2, åbnes og/eller 
forvaltes af Kommissionen ved delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter i 
medfør af artikel 126 til 128.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med EU's folkeretlige forpligtelser bør forordningen fortsat indeholde en 
særlig henvisning til Spaniens importkontingent for majs og sorghum og til Portugals 
majskontingent, jf. artikel 146, stk. 2, i den nugældende fusionsmarkedsordningsforordning.

Ændringsforslag 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De toldkontingenter for import af 
landbrugsprodukter, der overgår til fri 
omsætning i EU (eller dele deraf) eller 
toldkontingenter for import af 

1. De toldkontingenter for import af 
landbrugsprodukter, der overgår til fri 
omsætning i EU (eller dele deraf) eller 
toldkontingenter for import af 
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landbrugsprodukter fra EU til tredjelande, 
der helt eller delvist forvaltes af EU, og 
følger af aftaler, som er indgået i henhold 
til traktatens artikel 218, eller af andre 
retsakter, der er vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 2, åbnes og/eller 
forvaltes af Kommissionen ved delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter i 
medfør af artikel 126 til 128.

landbrugsprodukter fra EU til tredjelande, 
der helt eller delvist forvaltes af EU, og 
følger af aftaler, som er indgået i henhold 
til traktatens artikel 218, eller af andre 
retsakter, der er vedtaget i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 2, åbnes og/eller 
forvaltes af Kommissionen ved delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter i 
medfør af artikel 126 til 128, uden at dette 
berører kontingenter hidrørende fra 
traditionelle handelsstrømme.

Or. pt

Ændringsforslag 1907
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved importkontingenter tage behørigt 
hensyn til EU-markedets forsyningsbehov 
og nødvendigheden af at sikre ligevægten 
på dette marked, eller

a) ved importkontingenter bortset fra 
kontingenter i sukkersektoren tage 
behørigt hensyn til EU-markedets 
forsyningsbehov, både for råvarer og 
færdigvarer, og nødvendigheden af at sikre 
ligevægten på dette marked, eller

Or. fr

Ændringsforslag 1908
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved importkontingenter tage behørigt 
hensyn til EU-markedets forsyningsbehov 
og nødvendigheden af at sikre ligevægten 
på dette marked, eller

a) ved importkontingenter tage behørigt 
hensyn til EU-markedets forsyningsbehov,
nødvendigheden af at sikre ligevægten på 
dette marked, og at udvikle nye 
afsætningsmarkeder for produktionen af 
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industriprodukter ved at sikre vished og 
kontinuitet i udbuddet til 
konkurrencedygtige 
verdensmarkedspriser, eller 

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket kan virksomheder, der fremstiller “industrikemikalier” på grundlag af 
landbrugsråvarer, nyde godt af et toldkontingent på 400 000 tons sukker, der kan importeres 
toldfrit.   Dette kontingent har imidlertid ikke forhindret, at Europas biobaserede 
produktionskapacitet er blevet undergravet, fordi fordelingsreglerne for kontingentet ikke 
sikrer et permanent og kontinuerligt udbud.   Så længe der ikke kan sikres en sådan 
permanent karakter (hvilket i høj grad er betinget af råvarepriserne), vil investeringerne 
fortsat blive omdirigeret til tredjelande.

Ændringsforslag 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 125 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ved importkontingenter tage behørigt 
hensyn til EU-markedets forsyningsbehov 
og nødvendigheden af at sikre ligevægten 
på dette marked, eller 

a) ved importkontingenter tage behørigt 
hensyn til EU-markedets forsyningsbehov 
og nødvendigheden af at sikre ligevægten 
på dette marked og til forud fastslåede 
særlige behov vedrørende bestemte 
produkter i medlemsstaterne, eller

Or. pt

Ændringsforslag 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Forslag til forordning
Artikel 125 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125a
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Suspension af importtolden for sukker
1. Senest den 30. november hvert år 
udarbejder Kommissionen et overslag 
over den forventede import af rørsukker 
til EU i det pågældende produktionsår.
2. Overslaget i stk. 1 er baseret på et 
overslag over den eksport, der finder sted i 
henhold til handelsaftaler mellem EU og 
lande, som eksporterer rørsukker.
3. Når Kommissionens importoverslag 
ligger under 3,5 mio. tons, vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt, jf. 
artikel 260, om, at anvendelsen af 
importtolden suspenderes for import af 
rørsukker svarende til 50 % af den 
tillægsimport, der er påkrævet for at 
bringe den samlede import op på 
3,5 mio. tons.
4. Kommissionen reviderer det overslag, 
der er udarbejdet efter stk. 1, senest den 
30. juni for at medtage ajourførte 
oplysninger om den import, der har 
fundet sted i henhold til handelsaftaler 
med lande, der eksporterer rørsukker, 
samt den import, der har fundet sted efter 
stk. 3. Når Kommissionens importoverslag 
ligger under 3,5 mio. tons, vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt om, at 
anvendelsen af importtolden suspenderes 
for import af den rørsukker, der er 
påkrævet for at bringe det samlede 
importoverslag op på 3,5 mio. tons.

Or. en

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.
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Ændringsforslag 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 125 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125 a
Suspension af importtolden for sukker

1. Senest den 30. november hvert år 
udarbejder Kommissionen et overslag for 
den forventede import af rørsukker til EU 
i det pågældende produktionsår.
2. Overslaget i stk. 1 er baseret på et 
overslag over den eksport, der finder sted i 
henhold til handelsaftaler mellem EU og 
lande, som eksporterer rørsukker.
3. Når Kommissionens importoverslag 
ligger under 3,5 mio. tons, vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt, jf. 
artikel 260, om, at anvendelsen af 
importtolden suspenderes for import af 
rørsukker svarende til 50 % af den 
tillægsimport, der er påkrævet for at 
bringe den samlede import op på 
3,5 mio. tons.
(4) Kommissionen reviderer det overslag, 
der er udarbejdet efter stk. 1, senest den 
30. juni for at medtage ajourførte 
oplysninger om den import, der har 
fundet sted i henhold til handelsaftaler 
med lande, der eksporterer rørsukker, 
samt den import, der har fundet sted efter 
stk. 3. Når Kommissionens importoverslag 
ligger under 3,5 mio. tons, vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt om, at 
anvendelsen af importtolden suspenderes 
for import af den rørsukker, der er 
påkrævet for at bringe det samlede 
importoverslag op på 3,5 mio. tons.

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med sukkerreformerne i 2006 udarbejdede Kommissionen et overslag, der viste, 
at importen af rørråsukker ville stige til 3,5 mio. tons pr. år i 2012. Siden er der sket en 
væsentlig stigning i raffineringskapaciteten for rørsukker. Importen fra partnere med 
præferencestatus har imidlertid ligget under det forventede niveau, således at raffinaderierne 
ikke har haft adgang til råvarer.  For at sikre diversitet i udbuddet i EU's sukkersektor samt 
en rimelig ligevægt mellem rettigheder og forpligtelser for producenter af rørsukker og 
roesukker bør Kommissionen tillade yderligere toldfri import i de tilfælde, hvor importen 
falder under det forventede niveau.

Ændringsforslag 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 125 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125a
Særlige bestemmelser

2. For så vidt angår Spaniens 
importkontingent på 2 000 000 tons majs 
og 300 000 tons sorghum og Portugals 
importkontingent på 500 000 tons majs, 
kan Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter for at fastsætte de bestemmelser, 
der er nødvendige for gennemførelse af 
importkontingentet og i givet fald offentlig 
oplagring af de mængder, som importeres 
af de pågældende medlemsstaters 
interventionsorganer, og for disse 
mængders afsætning på disse 
medlemsstaters markeder.

Or. es

Ændringsforslag 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 125 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 125a
Særlige bestemmelser

2. For så vidt angår Spaniens 
importkontingent på 2 000 000 tons majs 
og 300 000 tons sorghum og Portugals 
importkontingent på 500 000 tons majs, 
kan Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter for at fastsætte de bestemmelser, 
der er nødvendige for gennemførelse af 
importkontingentet og i givet fald offentlig 
oplagring af de mængder, som importeres 
af de pågældende medlemsstaters 
interventionsorganer, og for disse 
mængders afsætning på disse 
medlemsstaters markeder.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med EU's folkeretlige forpligtelser bør forordningen fortsat indeholde en 
særlig henvisning til Spaniens importkontingent for majs og sorghum og til Portugals 
majskontingent, jf. artikel 146, stk. 2, i den nugældende fusionsmarkedsordningsforordning.

Ændringsforslag 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 126 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastsætte, hvilke betingelser og krav en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at 
kunne indgive en ansøgning inden for 
rammerne af importkontingentet; der vil
kunne kræves et minimum af erfaring 
med handel med tredjelande og 
ligestillede områder eller med 
forarbejdningsvirksomhed udtrykt som en 
minimumsmængde og minimumsperiode i 

udgår
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en given markedssektor; betingelserne vil 
kunne omfatte særlige regler for at tage
hensyn til behov og praksis inden for en 
bestemt sektor samt 
forarbejdningsindustriens sædvaner og 
behov

Or. es

Begrundelse

Dette litra falder i højere grad ind under definitionen på en gennemførelsesretsakt, dvs. en 
retsakt om ensartet anvendelse overalt i EU af bestemmelser i basisretsakterne, end ind under 
definitionen af en delegeret retsakt. 

Ændringsforslag 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 127 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fastsætte, hvilke betingelser og krav en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at 
kunne indgive en ansøgning inden for 
rammerne af importkontingentet; der vil 
kunne kræves et minimum af erfaring 
med handel med tredjelande og 
ligestillede områder eller med 
forarbejdningsvirksomhed udtrykt som en 
minimumsmængde og minimumsperiode i 
en given markedssektor; betingelserne vil 
kunne omfatte særlige regler for at tage 
hensyn til behov og praksis inden for en 
bestemt sektor samt 
forarbejdningsindustriens sædvaner og 
behov

Or. es

Ændringsforslag 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
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Weber, Martin Kastler

Forslag til forordning
Artikel 129 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 129a
Import af humle

1. Humleprodukter må kun importeres fra 
tredjelande, hvis deres kvalitetskendetegn 
mindst svarer til dem, som finder 
anvendelse på tilsvarende produkter, der 
er høstet i Fællesskabet eller fremstillet af 
sådanne produkter.
2. Produkter, der er ledsaget af en attest 
udstedt af oprindelseslandets 
myndigheder og anerkendt som ligestillet 
med det certifikat, der er omhandlet i 
artikel 59a, anses for at opfylde de 
kvalitetsstandarder, der er omhandlet i 
stk. 1 i nærværende artikel.
For humlepulver, lupulinberiget 
humlepulver, humleekstrakt og 
blandingsprodukter af humle anerkendes 
attesten kun som ligestillet med 
certifikatet, hvis alfasyreindholdet i disse 
produkter ikke er lavere end indholdet i 
den humle, de er fremstillet af.
Om en attest kan ligestilles med et 
certifikat, kontrolleres i henhold til 
gennemførelsesbestemmelser, som 
Kommissionen fastsætter.

Or. de

Ændringsforslag 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 129 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 129a
Import af humle

1. Humleprodukter må kun importeres fra 
tredjelande, hvis deres kvalitetskendetegn 
mindst svarer til dem, som er fastsat for de 
samme produkter, der er høstet i 
Fællesskabet eller fremstillet af sådanne 
produkter.
2.  Produkter, der ledsages af en attest 
udstedt af oprindelseslandets 
myndigheder og anerkendt som ligestillet 
med det certifikat, der er nævnt i artikel 
64, anses for at udvise de kendetegn, der 
er nævnt i stk. 1 i nærværende artikel.
For humlepulver, lupulinberiget 
humlepulver, humleekstrakt og 
blandingsprodukter af humle kan attesten 
kun anerkendes som ligestillet med 
certifikatet, hvis alfasyreindholdet i disse 
produkter ikke er lavere end indholdet i 
den humle, de er fremstillet af.
3. For at mindske den administrative 
byrde kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter fastsætte betingelserne for, 
hvornår forpligtelserne vedrørende en 
ligestillingsattest og mærkning af 
emballage ikke finder anvendelse. 
4. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter regler 
vedrørende denne artikel, herunder regler 
om anerkendelse af ligestillingsattester og 
om kontrol med humleimporten.

Or. es

Begrundelse

De særlige bestemmelser om import af humle, der er indeholdt i artikel 158 i den nugældende 
fusionsmarkedsordningsforordning, og som kræver, at et kvalitetscertifikat for importerede 
produkter skal anerkendes som ligestillet med det certifikat, der kræves for EU-produkter, bør 
medtages i dette forslag til forordning. Kvalitetskravet er af afgørende betydning, navnlig når 
der slås til lyd for øget gensidighed i handelen med tredjelande.
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Ændringsforslag 1918
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 130 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Overstiger verdensmarkedsprisen for 
hvidt sukker EU-referenceprisen for hvidt 
sukker, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at suspendere alle eller nogle 
almindelige former for told på alle typer 
sukker i en given periode for at garantere, 
at det europæiske marked modtager 
tilstrækkelige sukkerforsyninger.

Or. de

Begrundelse

På et tidspunkt, hvor verdensmarkedspriserne er høje, kan den nugældende markedsordning 
og importreglerne ikke sikre, at det europæiske marked modtager tilstrækkelige forsyninger af 
fødevarer og drikkevarer.

Ændringsforslag 1919
Ulrike Rodust

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Suspension af importtolden for sukker

Overstiger verdensmarkedsprisen for 
hvidt sukker EU-referenceprisen for hvidt 
sukker, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at suspendere alle eller nogle 
almindelige former for told på alle typer 
sukker i en given periode for at garantere, 
at det europæiske marked modtager 
tilstrækkelige sukkerforsyninger.
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Or. de

Begrundelse

På et tidspunkt, hvor verdensmarkedspriserne er høje, kan den nugældende markedsordning 
og importreglerne ikke sikre, at det europæiske marked modtager tilstrækkelige forsyninger af 
fødevarer og drikkevarer.

Ændringsforslag 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Artikel 130 Undtagelser for 
importprodukter og særlig 

sikkerhedsstillelse i sukkersektoren
Under hensyntagen til de særlige 
kendetegn ved sukkersektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 160, hvad angår 
importlicenser for råsukker, på følgende 
områder:  
a) Det antal licenser, der skal udstedes i 
hver produktionsperiode for at dække 
efterspørgsel efter råvarer. Der kan 
udstedes licenser på et hvilket som helst 
tidspunkt i produktionsårets løb, og en 
sådan licens gælder kun i det pågældende 
år.
b) Ved begyndelsen af hvert 
produktionsår udarbejder Kommissionen 
et overslag over import af råsukker til 
raffinering på grundlag af 
præferenceoprindelse.  Hvis 
importoverslaget ligger under 
heltidsraffinaderiernes forsyningsbehov, 
kan der udstedes licenser for toldfri 
import uanset oprindelse for at dække 
behovet. Tildeling af supplerende 
importlicenser af denne slags kan fordeles 
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over hele produktionsåret.

Or. pt

Ændringsforslag 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Særlige importbestemmelser for sukkerrør 

til raffinering
1. Heltidsraffinaderiernes samlede 
forsyningsbehov fastsættes til 
3 500 000 tons sukkerrør pr. 
produktionsår (fra oktober til september) 
og fordeles på medlemsstaterne som 
følger:
a) [ ] tons til Bulgarien
b) [ ] tons til Frankrig
c) [ ] tons til Italien
d) [ ] tons til Portugal
e) [ ] tons til Spanien
f) [ ] tons til Rumænien
g) [ ] tons til Finland
h) h) tons til Det Forenede Kongerige.
2. Der udstedes licenser til import af 
sukkerrør til raffinering til 
heltidsraffinaderier op til den grænse, der 
er angivet i stk. 1. Der kan indgives 
ansøgninger om sådanne licenser på et 
hvilket som helst tidspunkt i 
produktionsårets løb, og licenserne er 
gyldige indtil det pågældende 
produktionsårs udgang.
3. Ved begyndelsen af hvert produktionsår 
udarbejder Kommissionen et overslag 
over import af sukkerrør på grundlag af 



AM\907936DA.doc 61/162 PE492.804v01-00

DA

præferenceoprindelse.  Hvis dette overslag 
er lavere end heltidsraffinaderiernes 
forsyningsbehov, som omhandlet i stk. 1, 
ophører Kommissionen, når det er 
påkrævet for at dække 
heltidsraffinaderiernes behov for råvarer, 
med at opkræve told på importeret 
sukkerrør.

Or. pt

Ændringsforslag 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Sukkerraffineringssektorens traditionelle 

forsyningsbehov
1. Indtil udgangen af produktionsåret 
2019/2020 fastsætter EU 
sukkerraffineringssektorens traditionelle 
forsyningsbehov, udtrykt i hvidt sukker, til 
3 500 000 tons pr. produktionsår.
2. Den eneste 
sukkerroeforarbejdningsvirksomhed, der 
var i funktion i 2005 i Portugal, betragtes 
som et heltidsraffinaderi.
3. 3. Der udstedes kun importlicenser for 
sukker til raffinering til 
heltidsraffinaderier, hvis de pågældende 
mængder ikke overstiger de mængder, der 
kan importeres inden for rammerne af det 
traditionelle forsyningsbehov som 
omhandlet i stk. 1. Licenserne kan kun 
overdrages mellem heltidsraffinaderier, 
og de udløber ved udgangen af det 
produktionsår, de er udstedt for.
Dette stykke gælder for de første seks 
måneder af hvert produktionsår.
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4. Under hensyntagen til behovet for at 
sikre, at importeret sukker til raffinering 
raffineres i henhold til bestemmelserne i 
denne underafdeling kan Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 
vedtage:
a) definitioner for importordningernes 
virkemåde, jf. stk. 1
b) de betingelser og krav, en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at 
kunne ansøge om importlicens, herunder 
at der skal stilles sikkerhed
c) regler for administrative sanktioner.
5. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, 
vedtage de nødvendige bestemmelser 
vedrørende de bilag og dokumenter, der 
skal fremlægges i forbindelse med de 
gældende krav og forpligtelser for  
importører, herunder heltidsraffinaderier.

Or. pt

Ændringsforslag 1923
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Det traditionelle forsyningsbehov for 

raffinering 
1. Indtil udgangen af produktionsåret 
2019-2020 fastsættes det traditionelle 
behov for forsyning med sukker til 
raffinering i EU til 3 500 000 tons pr. 
produktionsår, udtrykt i hvidt sukker.
2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter i 



AM\907936DA.doc 63/162 PE492.804v01-00

DA

overensstemmelse med artikel 160 
reducere omfanget af det traditionelle 
forsyningsbehov som anført i stk. 1, når 
Kommissionen med hensyn til det 
pågældende produktionsår konstaterer, at 
den samlede sukker- og isoglukoseimport 
i væsentlig grad vil overstige 
efterspørgslen efter råsukker. I givet fald 
foretages reduktionen i mængderne til 
dækning af det traditionelle 
forsyningsbehov altid sideløbende med en 
reduktion af sukkerroe- og 
isoglukosekontingenterne, mens 
Kommissionen med henblik på reduktion 
af maksimale importmængder fastsætter 
en fælles sats for reduktion af alle tre 
produkter.
3. Den eneste 
sukkerroeforarbejdningsvirksomhed, der 
var i funktion i 2005 i Portugal, betragtes 
som heltidsraffinaderi.
4. 3. Der udstedes kun importlicenser for 
sukker til raffinering til 
heltidsraffinaderier, hvis de pågældende 
mængder ikke overstiger de mængder, der 
kan importeres inden for rammerne af det 
traditionelle forsyningsbehov, jf. stk. 1. 
Licenserne kan kun overdrages mellem 
heltidsraffinaderier, og deres gyldighed 
udløber ved udgangen af det 
produktionsår, de er udstedt for. Dette 
stykke gælder for de første tre måneder af 
hvert produktionsår.
5. Det er nødvendigt at sikre, at det 
importerede sukker til raffinering 
raffineres i henhold til nærværende
underafsnit, og derfor kan Kommissionen 
ved vedtagne delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 
vedtage:.
а) definitioner for importordningernes 
virkemåde, jf. stk. 1
b) de betingelser og krav, en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at 
kunne ansøge om importlicens, herunder 
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at der skal stilles sikkerhed
c) regler for administrative sanktioner.
6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, 
vedtage de nødvendige bestemmelser 
vedrørende de bilag og dokumenter, der 
skal fremlægges i forbindelse med de 
gældende krav og forpligtelser for 
importører, navnlig heltidsraffinaderier.

Or. bg

Begrundelse

Dette ændringsforslag overtager delvis artikel 250-262 i det forslag til forordning, der er 
forelagt i KOM(2010)0799. Den grundlæggende foreslåede ændring går ud på at justere det 
nugældende importkontingent fra 2 489 735 tons til 3 500 000 tons. Denne forøgelse er 
nødvendig, fordi der i øjeblikket ikke er tilstrækkelige mængder råsukker til rådighed til at 
dække markedets behov, og raffinaderierne arbejder derfor ikke på fuld kapacitet, hvilket 
resulterer i stigende priser for slutproduktet.

Ændringsforslag 1924
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Særlige importbestemmelser for rørsukker 

til raffinering
Der fastsættes et europæisk 
forsyningsbehov for rørsukker til 
raffinering for Fællesskabet på 
3 500 000 tons pr. produktionsår.
1. Ud over bestemmelsen i artikel 117 
gælder det, hvad angår rørsukker til 
raffinering, at der kun udstedes 
importlicenser for rørsukker til 
raffinering til heltidsraffinaderier, 
forudsat at de pågældende mængder ikke 
overstiger det europæiske 
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forsyningsbehov som omhandlet i stk. 1.
2. De importlicenser, der udstedes efter 
stk. 2, kan kun overdrages mellem 
heltidsraffinaderier, og deres gyldighed 
udløber ved udgangen af det 
produktionsår, de er udstedt for.
3. Kommissionen suspenderer 
anvendelsen af importtold på rørsukker til 
raffinering henhørende under KN-kode 
Code 1701 14 10, hvad angår den 
supplerende mængde, der er nødvendig 
for at sikre en tilstrækkelig forsyning til 
heltidsraffinaderierne i hvert 
produktionsår.
4. Kommissionen fastsætter den 
supplerende mængde på grundlag af 
differencen mellem det europæiske 
forsyningsbehov, som omhandlet i stk. 1, 
og det forventede udbud af rørsukker til 
raffinering i det pågældende 
produktionsår. Kommissionen udarbejder 
et overslag ved begyndelsen af hvert 
produktionsår. Overslaget ajourføres på 
grundlag af den mængde rørsukker til 
raffinering, der forventes leveret i løbet af 
det pågældende produktionsår, herunder 
supplerende mængder, der allerede er 
godkendt for det pågældende 
produktionsår. 
5. Ajourføringen foretages forud for 
tildelingen af en supplerende mængde og 
den efterfølgende udstedelse af 
importlicenser. En væsentlig andel af 
importlicenserne for den supplerende 
mængde, nemlig op til 70 %, udstedes 
senest ved udgangen af november i hvert 
produktionsår. Importlicenser for 
halvdelen af den resterende supplerende 
mængde udstedes senest ved udgangen af 
februar, og de resterende importlicenser 
udstedes senest ved udgangen af maj. 
6. Importlicenser for en eventuel 
resterende supplerende mængde tildeles 
senest den 30. september i hvert 
produktionsår. Importlicenser for denne 
supplerende mængde, der udstedes efter 
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dette stykke, gælder i de første tre 
måneder af det efterfølgende 
produktionsår.
7. Kommissionen kan reducere det 
europæiske forsyningsbehov, som 
omhandlet i stk. 1, sammen og parallelt 
med sukkerroe- og 
isoglukosekontingenterne i et hvilket som 
helst produktionsår, når Kommissionens 
overslag viser, at det samlede udbud af 
sukker og isoglukose i væsentlig grad 
overstiger efterspørgslen. Reduktionen 
foretages ved at anvende en fælles 
procentsats på det europæiske 
forsyningsbehov samt sukkerroe- og 
isoglukosekontingenterne.

Or. en

Ændringsforslag 1925
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Heltidsraffinaderier – tre måneders 

monopol på import af råsukker
1. Fra begyndelsen af 2015/2016-
produktionsåret for sukker den 1. oktober 
2015 indtil udgangen af 2019/2020-
produktionsåret for sukker den 30. 
september 2020 tildeles 
heltidsraffinaderier som defineret i bilag 
II, del I a [C1] i de første tre måneder af 
hvert produktionsår (1. oktober til 31. 
december) eneret til at importere råsukker 
til raffinering op til en grænse på 
2 489 735 tons i importattester, udtrykt i 
hvidt sukker.   
2. Under hensyntagen til behovet for at 
sikre, at importeret sukker til raffinering 
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raffineres i henhold til bestemmelserne i 
denne underafdeling kan Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 
vedtage:
a) definitioner for importordningernes 
virkemåde, jf. stk. 1
b) de betingelser og krav, en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at 
kunne ansøge om importlicens, herunder 
at der skal stilles sikkerhed
c) regler for administrative sanktioner.
3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, 
vedtage de nødvendige bestemmelser 
vedrørende de bilag og dokumenter, der 
skal fremlægges i forbindelse med de 
gældende krav og forpligtelser for 
importørerne, navnlig 
heltidsraffinaderier. [C1] Dantins 
ændringsforslag 424 – Bilag III i Rådets 
forordning (EF) nr. 1234/2007.

Or. en

Begrundelse

For at opretholde ligevægten mellem indenlandsk og importeret sukker ændres artikel 153 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 og 361/2008, således at man opretholder den 
nuværende situation, hvor heltidsraffinaderier har privilegeret status i tre måneder –
ordlyden ændres for at sikre større juridisk klarhed. Tallet på 2 489 735 tons stammer fra 
Rådets forordning (EF) nr. 361/2008 og bør betragtes som en grænse og ikke som et mål.

Ændringsforslag 1926
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Heltidsraffinaderier – tre måneders 
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monopol på import af rørråsukker
1. Fra begyndelsen af 2015/2016-
produktionsåret for sukker den 1. oktober 
2015 indtil udgangen af 2019/2020-
produktionsåret for sukker den 30. 
september 2020 tildeles 
heltidsraffinaderier som defineret i bilag 
II, del I a [C1] i de første tre måneder af 
hvert produktionsår (1. oktober til 31. 
december) eneret på at importere 
rørråsukker til raffinering i mængder, der 
er dækket af eksportlicenser, op til  
2 489 735 tons, udtrykt i hvidt sukker.   
2. Under hensyntagen til behovet for at 
sikre, at importeret sukker til raffinering 
raffineres i henhold til bestemmelserne i 
denne afdeling kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 160 vedtage:
a) definitioner for importordningernes 
virkemåde, jf. stk. 1
b) de betingelser og krav, en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at 
kunne ansøge om importlicens, herunder 
at der skal stilles sikkerhed
c) regler for administrative sanktioner.
3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, 
vedtage de nødvendige bestemmelser 
vedrørende de bilag og dokumenter, der 
skal fremlægges i forbindelse med de 
gældende krav og forpligtelser for 
importørerne, navnlig 
heltidsraffinaderier.

Or. pl

Ændringsforslag 1927
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Heltidsraffinaderier – eksklusiv 3-

måneders periode til import af råsukker til 
raffinering

1. Indtil den 30. september 2020 og i løbet 
af de første tre måneder af 
produktionsåret (1. oktober til 31. 
december) tildeles heltidsraffinaderier 
som defineret i bilag II i del I a (nyt) 
eksklusiv adgang til licenser til import af 
råsukker til raffinering op til en grænse 
på 2 489 735 tons i importattester, udtrykt 
i hvidt sukker.   
2. Under hensyntagen til behovet for at 
sikre, at importeret sukker til raffinering 
raffineres i henhold til bestemmelserne i 
denne underafdeling kan Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 
vedtage:
a) definitioner for importordningernes 
virkemåde, jf. stk. 1
b) de betingelser og krav, en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at 
kunne ansøge om importlicens, herunder 
at der skal stilles sikkerhed
c) regler for administrative sanktioner.
3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, vedtage de nødvendige 
bestemmelser vedrørende de bilag og 
dokumenter, der skal fremlægges i 
forbindelse med de gældende krav og 
forpligtelser for importørerne, navnlig 
heltidsraffinaderier.

Or. fr
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Ændringsforslag 1928
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Heltidsraffinaderier – eksklusiv 3-

måneders periode til import af råsukker til 
raffinering

1. Indtil den 30. september 2020 og i løbet 
af de første tre måneder af 
produktionsåret (1. oktober til 31. 
december) tildeles heltidsraffinaderier 
som defineret i bilag II i del I a eksklusiv 
adgang til licenser til import af råsukker 
til raffinering op til en grænse på 
2 489 735 tons i importattester, udtrykt i 
hvidt sukker.   
2. Under hensyntagen til behovet for at 
sikre, at importeret sukker til raffinering 
raffineres i henhold til bestemmelserne i 
denne underafdeling kan Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 
vedtage:
a) definitioner for importordningernes 
virkemåde, jf. stk. 1 b) de betingelser og 
krav, en erhvervsdrivende skal opfylde for 
at kunne ansøge om importlicens, 
herunder at der skal stilles sikkerhed c) 
regler for administrative sanktioner.
3. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, vedtage de nødvendige 
bestemmelser vedrørende de bilag og 
dokumenter, der skal fremlægges i 
forbindelse med de gældende krav og 
forpligtelser for importørerne, navnlig 
heltidsraffinaderier.
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Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget er på linje med den nuværende situation, hvor heltidsraffinaderierne får 
privilegerede rettigheder i tre måneder, og hvor der åbnes op for raffinering på ikke-
traditionelle raffinaderier, under hensyntagen til der åbnes op for supplerende adgang til 
råsukker som led i gennemførelsen af de nye bilaterale frihandelsaftaler, der skal træde i kraft 
i 2013. Desuden bør der lægges særlig vægt på overholdelse af grænsen på 2 489 735 tons for 
at sikre ligevægt mellem roesukker og importeret råsukker.

Ændringsforslag 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Suspension af importtolden for sukker

1. Indtil slutningen af 
kontingentordningen suspenderer 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter anvendelsen af 
importtold helt eller delvist for 
nedenstående produkter med henblik på 
at sikre den nødvendige forsyning til 
fremstilling af de varer, der er anført i 
artikel 101m, stk. 2:
a) sukker henhørende under KN-kode 
1701
b) isoglukose henhørende under KN-kode 
1702, 3010, 1702 40 10, 1702 60 10 og 
1702 9030.
2. Suspensionen af importtold, som 
omhandlet i stk. 1, udløses automatisk, så 
snart den oplyste EU-pris for hvidt sukker 
er på 150  % af referenceprisen. Den 
normale told genindføres automatisk, når 
den oplyste EU-pris falder under 150 % af 
referenceprisen.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en udløser på 150 % af EU-referenceprisen for hvidt sukker eller 
€606,6/tons (referenceprisen er €404,4/tons) for at undgå alt for store svingninger. I tilfælde 
af forsyningsmangel vil supplerende import bidrage til at berolige markedet og vil desuden 
have en positiv indvirkning på konkurrencen i EU’s forsyningsgrundlag, som i øjeblikket er 
for koncentreret. 

Ændringsforslag 1930
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Suspension af importtolden for sukker
1. Indtil slutningen af 
kontingentordningen suspenderer 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter anvendelsen af 
importtold helt eller delvist for 
nedenstående produkter med henblik på 
at sikre den nødvendige forsyning til 
fremstilling af de varer, der er anført i 
artikel 101m, stk. 2:
sukker henhørende under KN-kode 1701
isoglukose henhørende under KN-kode 
1702, 3010, 1702 40 10, 1702 60 10 og 
1702 9030.
2. Suspensionen af importtold, som 
omhandlet i stk. 1, udløses automatisk, så 
snart den oplyste EU-pris for hvidt sukker 
er på 150  % af referenceprisen. Den 
normale told genindføres automatisk, når 
den oplyste EU-pris falder under 150 % af 
referenceprisen.

Or. en
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Ændringsforslag 1931
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 130 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130b
Suspension af importtold på supplerende 

mængder af rørsukker til raffinering 
1. Importtolden på rørsukker til 
raffinering suspenderes i forhold til 
nødvendige supplerende mængder, der 
skal garantere forsyningerne til 
heltidsraffinaderier i det pågældende 
produktionsår.
2. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter de supplerende 
mængder som omhandlet i stk. 1, 
svarende til differencen mellem de 
traditionelle forsyningsbehov, jf. artikel 
130a, og overslaget for udbuddet af 
rørsukker til raffinering for det 
pågældende produktionsår.
3. Ved begyndelsen af hvert produktionsår 
udarbejder Kommissionen et overslag 
over udbuddet af råsukker til raffinering, 
og overslaget ajourføres med henblik på 
den mængde rørsukker, der skal 
importeres i løbet af det pågældende 
produktionsår. Denne ajourføring 
foretages forud for tildelingen af den 
supplerende mængde og den efterfølgende 
udstedelse af importlicenser for denne 
mængde. 
4. Senest i november i det pågældende 
produktionsår udsteder Kommissionen 
importlicenser for 70 % af den 
sukkermængde til raffinering, der indgår 
i den supplerende mængde. 
Importlicenserne for den første halvdel af 
den resterende supplerende mængde 
udstedes inden udgangen af februar og 
for den anden halvdel inden udgangen af 



PE492.804v01-00 74/162 AM\907936DA.doc

DA

maj i det pågældende produktionsår.  
5. Hvis der efter ajourføringen af 
overslaget opstår et behov for at øge den 
supplerende mængde, tildeles differencen 
mellem denne forøgelse og den 
oprindeligt fastsatte mængde ved 
udstedelse af licenser inden udgangen af 
det pågældende produktionsår, og disse 
licenser er desuden gyldige i de første tre 
måneder af det efterfølgende 
produktionsår.

Or. bg

Begrundelse

For at sikre, at den fulde mængde af det traditionelle forsyningsbehov importeres, uden at der 
samtidig sker en markant stigning i prisen på råsukker, når der pålægges en højere toldsats 
på den supplerende mængde, bør denne også være afgiftsfri, ligesom import fra lande med 
præferencestatus er afgiftsfri. Dette vil sikre heltidsraffinaderier adgang til råsukker og skabe 
forhold, der virker fremmende på fri konkurrence og en reduktion i slutproduktpriserne.

Ændringsforslag 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 130 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130b
1. Før den 31. december 2013 foreslår 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en revideret fælles 
toldtarif for følgende produkter:
a) sukker henhørende under KN-kode 
1701
b) isoglukose henhørende under KN-kode
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 og
1702 90 30.
De nye toldsatser for sukker afspejler 
forskellen mellem referencepriserne før 
og efter 2006-reformen for at sikre et 
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tilsvarende beskyttelsesniveau.
2. Inden sukkerkvoteordningens udløb 
forelægger Kommissionen et forslag om 
yderligere eliminering af importtold for de 
produkter, der er nævnt i det første stykke 
i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Indtil sukkerkvoteordningens udløb reduceres tolden for at sikre et tilsvarende 
beskyttelsesniveau, ligesom det var tilfældet før påbegyndelsen af sukkerreformen i 2006. 
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. Kommissionen anmodes om 
at forelægge et forslag inden kvoteordningens udløb, dvs. den 31. september 2015.

Ændringsforslag 1933
Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Artikel 130 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130b
1. Før den 31. december 2013 foreslår 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en revideret fælles 
toldtarif for følgende produkter:
a) sukker henhørende under KN-kode 
1701
b) isoglukose henhørende under KN-kode 
1702, 3010, 1702 40 10, 1702 60 10 og 
1702 9030.
De nye toldsatser for sukker afspejler 
forskellen mellem referencepriserne før 
og efter 2006-reformen for at sikre et 
tilsvarende beskyttelsesniveau.
2. Inden sukkerkvoteordningens udløb 
forelægger Kommissionen et forslag om 
yderligere eliminering af importtold for de 
produkter, der er nævnt i det første stykke 
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i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 1934
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 130 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130c 
1. Senest den 1. januar 2014 foreslår 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt en revideret fælles 
toldtarif for produkter henhørende under 
KN-kode 1701.
De nye toldsatser for råsukker og hvidt 
sukker må ikke overstige 50 % af 
referenceprisen for de respektive 
produkter.
2. Senest den 31. september 2015 
forelægger Kommissionen en analyse af 
konsekvenserne for konkurrenceevnen i 
EU’s fødekæde, herunder forbrugerne, af 
den fuldstændige eliminering af told på de 
produkter, der er nævnt i det første stykke 
i denne artikel. 

Or. en

Ændringsforslag 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Del 3 – kapitel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksportrestitutioner Eksportbestemmelser
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Or. en

Ændringsforslag 1936
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Del 3 – kapitel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksportrestitutioner Regler for eksport

Or. fr

Ændringsforslag 1937
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1940
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1941
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1942
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 133
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1943
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 133 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 
verdensmarkedet og inden for de 
begrænsninger, der følger af aftaler 
indgået i henhold til traktatens artikel 
218, kan forskellen mellem disse 
noteringer eller priser og priserne i EU 
udlignes ved eksportrestitutioner for:

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 
verdensmarkedet, og indtil 
eksportrestitutionerne er udfaset, kan 
forskellen mellem disse noteringer eller 
priser og priserne i EU udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve og markere, at eksportrestitutioner er et instrument, der forsvinder. 
Dette har i lang tid været en integrerende del af EU’s WTO-strategi, og anvendelsen af 
restitutioner bør udfases uanset WTO-forhandlingernes forløb.

Ændringsforslag 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Forslag til forordning
Artikel 133 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 
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verdensmarkedet og inden for de 
begrænsninger, der følger af aftaler indgået 
i henhold til traktatens artikel 218, kan 
forskellen mellem disse noteringer eller 
priser og priserne i EU udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

verdensmarkedet og inden for de 
begrænsninger, der følger af aftaler indgået 
i henhold til traktatens artikel 218, kan 
forskellen mellem disse noteringer eller 
priser og priserne i EU, når 
markedssituationen er særlig vanskelig 
for givne produkter, udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

Or. pl

Begrundelse

I lyset af den generelle tilbagegang for eksportrestitutioner i EU bør der gøres en indsats for 
kun at yde sådanne restitutioner i særlig vanskelige situationer, eller hvis der er krise på 
markederne for de produkter, som er omfattet af sådanne restitutioner.

Ændringsforslag 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Forslag til forordning
Artikel 133 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 
verdensmarkedet og inden for de 
begrænsninger, der følger af aftaler indgået 
i henhold til traktatens artikel 218, kan 
forskellen mellem disse noteringer eller 
priser og priserne i EU udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 
verdensmarkedet og inden for de 
begrænsninger, der følger af aftaler indgået 
i henhold til traktatens artikel 218, og 
under hensyntagen til principperne i 
artikel 3, stk. 5, i traktaten om Den 
Europæiske Union kan forskellen mellem 
disse noteringer eller priser og priserne i 
EU, udlignes ved eksportrestitutioner for:

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at eksportsubsidier ikke hindrer landbrugssektorens udvikling i 
udviklingslandene ved at underbyde lokale produktionspriser.
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Ændringsforslag 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 133 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 
verdensmarkedet og inden for de 
begrænsninger, der følger af aftaler indgået 
i henhold til traktatens artikel 218, kan 
forskellen mellem disse noteringer eller 
priser og priserne i EU udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

1. Eksportrestitutioner i dette kapitel 
anvendes udelukkende i forbindelse med 
denne forordnings artikel 154. I det 
omfang det er nødvendigt for at muliggøre 
eksport på grundlag af noteringerne eller 
priserne på verdensmarkedet og inden for 
de begrænsninger, der følger af aftaler 
indgået i henhold til traktatens artikel 218, 
kan forskellen mellem disse noteringer 
eller priser og priserne i EU udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

Or. de

Ændringsforslag 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 133 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produkter nævnt i denne artikels litra a), 
punkt i) til iii), v) og vii), som eksporteres i 
form af forarbejdede varer i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 
om en ordning for handelen med visse 
varer fremstillet af landbrugsprodukter og i 
form af produkter, der indeholder sukker 
nævnt i bilag I, del X, litra b).

b) produkter nævnt i denne artikels litra a), 
punkt i) til iii), v) og vii), som eksporteres i 
form af forarbejdede varer i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 
om en ordning for handelen med visse 
varer fremstillet af landbrugsprodukter, 
herunder produkter, der eksporteres i 
form af varer, som ikke er omfattet af 
traktatens bilag I, jf. Kommissionens 
forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 
2010, og i form af produkter, der 
indeholder sukker nævnt i bilag I, del X, 
litra b).
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Or. es

Begrundelse

Visse varer, herunder visse, i kommerciel henseende yderst følsomme produkter eksporteres i 
form af produkter, der ikke er medtaget i traktatens bilag I, og som ikke er omfattet af 
forordning (EF) nr. 1216/2009, men af forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 2010. Den 
direkte henvisning til forordning (EF) nr. 1216/2009 kan virke forvirrende for de 
erhvervsdrivende, som muligvis vil tro, at sådanne produkter ikke er omfattet af 
eksportrestitutionsordningerne.

Ændringsforslag 1948
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 133 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den maksimale restitution for de 
produkter, der er omhandlet i stk. 1, er 
EUR 0.

Or. de

Begrundelse

I de seneste år er eksportrestitutionerne blevet reduceret eller nulstillet. Eksportrestitutioner 
er upopulære, fordi de virker konkurrenceforvridende, og de bør derfor kun anvendes som 
krise- og støtteforanstaltning og nulstilles.

Ændringsforslag 1949
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 134

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 134 udgår
Tildeling af eksportrestitutioner

De mængder, der kan eksporteres med 
eksportrestitutioner, tildeles efter den 

metode, der:
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a) bedst passer til produktets art og 
situationen på det pågældende marked, 
således at de disponible ressourcer 
udnyttes så effektivt som muligt under 
hensyntagen til EU-eksportens effektivitet 
og struktur og indvirkningen på 
markedsbalancen, uden at dette må føre 
til forskelsbehandling af de pågældende 
erhvervsdrivende, især mellem store og 
små erhvervsdrivende
b) administrativt set er mindst tung for de 
erhvervsdrivende under hensyntagen til 
forvaltningskravene

Or. fr

Ændringsforslag 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 134

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 134 udgår
Tildeling af eksportrestitutioner

De mængder, der kan eksporteres med 
eksportrestitutioner, tildeles efter den 

metode, der:
a) bedst passer til produktets art og 
situationen på det pågældende marked, 
således at de disponible ressourcer 
udnyttes så effektivt som muligt under 
hensyntagen til EU-eksportens effektivitet 
og struktur og indvirkningen på 
markedsbalancen, uden at dette må føre 
til forskelsbehandling af de pågældende 
erhvervsdrivende, især mellem store og 
små erhvervsdrivende
b) administrativt set er mindst tung for de 
erhvervsdrivende under hensyntagen til 
forvaltningskravene
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Or. en

Ændringsforslag 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 134

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 134 udgår
Tildeling af eksportrestitutioner

De mængder, der kan eksporteres med 
eksportrestitutioner, tildeles efter den 

metode, der:
a) bedst passer til produktets art og 
situationen på det pågældende marked, 
således at de disponible ressourcer 
udnyttes så effektivt som muligt under 
hensyntagen til EU-eksportens effektivitet 
og struktur og indvirkningen på 
markedsbalancen, uden at dette må føre 
til forskelsbehandling af de pågældende 
erhvervsdrivende, især mellem store og 
små erhvervsdrivende
b) administrativt set er mindst tung for de 
erhvervsdrivende under hensyntagen til 
forvaltningskravene

Or. en

Ændringsforslag 1952
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 134

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 134 udgår
Tildeling af eksportrestitutioner
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De mængder, der kan eksporteres med 
eksportrestitutioner, tildeles efter den 

metode, der:
a) bedst passer til produktets art og 
situationen på det pågældende marked, 
således at de disponible ressourcer 
udnyttes så effektivt som muligt under 
hensyntagen til EU-eksportens effektivitet 
og struktur og indvirkningen på 
markedsbalancen, uden at dette må føre 
til forskelsbehandling af de pågældende 
erhvervsdrivende, især mellem store og 
små erhvervsdrivende
b) administrativt set er mindst tung for de 
erhvervsdrivende under hensyntagen til 
forvaltningskravene

Or. fr

Ændringsforslag 1953
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 134

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 134 udgår
Tildeling af eksportrestitutioner

De mængder, der kan eksporteres med 
eksportrestitutioner, tildeles efter den 

metode, der:
a) bedst passer til produktets art og 
situationen på det pågældende marked, 
således at de disponible ressourcer 
udnyttes så effektivt som muligt under 
hensyntagen til EU-eksportens effektivitet 
og struktur og indvirkningen på 
markedsbalancen, uden at dette må føre 
til forskelsbehandling af de pågældende 
erhvervsdrivende, især mellem store og 
små erhvervsdrivende
b) administrativt set er mindst tung for de 
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erhvervsdrivende under hensyntagen til 
forvaltningskravene

Or. en

Ændringsforslag 1954
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 135

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 135 udgår
Fastsættelse af eksportrestitutioner

1. Eksportrestitutionerne skal være ens 
for hele EU. De kan differentieres efter 
destination, især når 
verdensmarkedssituationen, specifikke 
krav på visse markeder eller forpligtelser, 
der følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, gør dette 
nødvendigt.
2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
restitutioner træffes af Rådet i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 135

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 135 udgår
Fastsættelse af eksportrestitutioner

1. Eksportrestitutionerne skal være ens 
for hele EU. De kan differentieres efter 
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destination, især når 
verdensmarkedssituationen, specifikke 
krav på visse markeder eller forpligtelser, 
der følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, gør dette 
nødvendigt.
2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
restitutioner træffes af Rådet i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 135

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 135 udgår
Fastsættelse af eksportrestitutioner

1. Eksportrestitutionerne skal være ens 
for hele EU. De kan differentieres efter 
destination, især når 
verdensmarkedssituationen, specifikke 
krav på visse markeder eller forpligtelser, 
der følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, gør dette 
nødvendigt.
2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
restitutioner træffes af Rådet i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1957
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 135
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 135 udgår
Fastsættelse af eksportrestitutioner

1. Eksportrestitutionerne skal være ens 
for hele EU. De kan differentieres efter 
destination, især når 
verdensmarkedssituationen, specifikke 
krav på visse markeder eller forpligtelser, 
der følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, gør dette 
nødvendigt.
2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
restitutioner træffes af Rådet i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 1958
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 135

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 135 udgår
Fastsættelse af eksportrestitutioner

1. Eksportrestitutionerne skal være ens 
for hele EU. De kan differentieres efter 
destination, især når 
verdensmarkedssituationen, specifikke 
krav på visse markeder eller forpligtelser, 
der følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, gør dette 
nødvendigt.
2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
restitutioner træffes af Rådet i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 3.

Or. en



AM\907936DA.doc 89/162 PE492.804v01-00

DA

Ændringsforslag 1959
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger til fastsættelse af 
restitutioner træffes af Rådet i henhold til 
traktatens artikel 43, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, er en undtagelse fra den almindelige lovgivningsprocedure, hvorved Rådet 
vedtager foranstaltninger om fastsættelse af støtte, priser, mængder osv. Vi ønsker ikke, at 
Rådet træffer foranstaltninger til fastsættelse af eksportrestitutioner, hvorfor formålet med 
dette ændringsforslag er at lade artikel 135, stk. 2, udgå.

Ændringsforslag 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 135 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I ekstraordinære og behørigt 
begrundede tilfælde for så vidt angår korn 
kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, differentiere niveauet for 
eksportrestitutioner til medlemsstaterne.  

Or. pl

Begrundelse

Der bør åbnes mulighed for anvendelse af et eksportrestitutionsinstrument i udvalgte 
regioner, således som det er tilfældet med offentlig intervention på kornmarkedet.  
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Ændringsforslag 1961
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 136

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 136

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 136

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1964
Patrick Le Hyaric
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Forslag til forordning
Artikel 136

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1965
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 136

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 137

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 137 udgår
Eksportrestitutioner for levende kvæg

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 
levende kvæg er betinget af, at 
dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-
retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 
af dyr under transport, overholdes.
2. 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, 
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tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.
3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 137

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 137 udgår
Eksportrestitutioner for levende kvæg

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 
levende kvæg er betinget af, at 
dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-
retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 
af dyr under transport, overholdes.
2. 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, 
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.
3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
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artikel. Gennemførelsesretsakten vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
162, stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 1968
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 137

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 137 udgår
Eksportrestitutioner for levende kvæg

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 
levende kvæg er betinget af, at 
dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-
retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 
af dyr under transport, overholdes.
2. 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, 
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.
3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2.

Or. fr
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Ændringsforslag 1969
Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 137

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 137 udgår
Eksportrestitutioner for levende kvæg

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 
levende kvæg er betinget af, at 
dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-
retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 
af dyr under transport, overholdes.
2. 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, 
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.
3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1970
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 137
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 137 udgår
Eksportrestitutioner for levende kvæg

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 
levende kvæg er betinget af, at 
dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-
retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 
af dyr under transport, overholdes.
2. 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, 
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.
3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 137 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksportrestitutioner for levende kvæg Eksport af levende kvæg

Or. en
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Ændringsforslag 1972
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 137 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eksportrestitutioner for levende kvæg Regler vedrørende eksport af levende 
kvæg

Or. fr

Ændringsforslag 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 
levende kvæg er betinget af, at 
dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-
retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 
af dyr under transport, overholdes.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1974
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ydelsen af eksportrestitutioner for 
levende kvæg er betinget af, at 
dyrevelfærdsbestemmelserne i EU-
retsforskrifterne, navnlig om beskyttelse 
af dyr under transport, overholdes.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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,
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.

2. For at tilskynde eksportørerne til at 
overholde dyrevelfærdsbestemmelserne 
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.

Or. en

Ændringsforslag 1976
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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,
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 

2. For at tilskynde eksportørerne til at 
overholde dyrevelfærdsbestemmelserne 
tillægges Kommissionen beføjelser i 
henhold til artikel 160 til at vedtage visse 
retsakter om dyrevelfærdsbestemmelser 
uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.
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uden for EU's toldområde, herunder 
anvendelse af uafhængig tredjemand.

Or. fr

Ændringsforslag 1977
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 137 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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, tillægges Kommissionen 
beføjelser i henhold til artikel 160 til at 
vedtage visse retsakter om 
dyrevelfærdsbestemmelser uden for EU's 
toldområde, herunder anvendelse af 
uafhængig tredjemand.

2. 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, tillægges Kommissionen 
beføjelser i henhold til artikel 160 til at 
vedtage visse retsakter om 
dyrevelfærdsbestemmelser uden for EU's 
toldområde, herunder anvendelse af 
uafhængig tredjemand, samt for at sikre, at 
produkter af animalsk oprindelse 
produceret i tredjelande opfylder EU's 
dyrevelfærdsbestemmelserne. 

Or. en

Ændringsforslag 1978
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 138

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 138 udgår
Eksportbegrænsninger

På grundlag af de eksportlicenser, der 
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udstedes for de referenceperioder, som 
gælder for de pågældende produkter, 
sikres det, at de mængdegrænser, der 
følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, overholdes.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter til overholdelse 
af mængdegrænserne, herunder ophør 
eller begrænsning af udstedelse af 
eksportlicenser, når sådanne grænser 
overskrides eller kan overskrides. For så 
vidt angår overholdelsen af de 
forpligtelser, der følger af 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug, berøres eksportlicensernes 
gyldighed ikke af, at en referenceperiode 
udløber.

Or. fr

Ændringsforslag 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 138

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 138 udgår
Eksportbegrænsninger

På grundlag af de eksportlicenser, der 
udstedes for de referenceperioder, som 
gælder for de pågældende produkter, 
sikres det, at de mængdegrænser, der 
følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, overholdes.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter til overholdelse 
af mængdegrænserne, herunder ophør 
eller begrænsning af udstedelse af 
eksportlicenser, når sådanne grænser 
overskrides eller kan overskrides. For så 
vidt angår overholdelsen af de 
forpligtelser, der følger af 
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Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug, berøres eksportlicensernes 
gyldighed ikke af, at en referenceperiode 
udløber.

Or. en

Ændringsforslag 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 138

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 138 udgår
Eksportbegrænsninger

På grundlag af de eksportlicenser, der 
udstedes for de referenceperioder, som 
gælder for de pågældende produkter, 
sikres det, at de mængdegrænser, der 
følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, overholdes.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter til overholdelse 
af mængdegrænserne, herunder ophør 
eller begrænsning af udstedelse af 
eksportlicenser, når sådanne grænser 
overskrides eller kan overskrides. For så 
vidt angår overholdelsen af de 
forpligtelser, der følger af 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug, berøres eksportlicensernes 
gyldighed ikke af, at en referenceperiode 
udløber.

Or. en

Ændringsforslag 1981
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 138
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 138 udgår
Eksportbegrænsninger

På grundlag af de eksportlicenser, der 
udstedes for de referenceperioder, som 
gælder for de pågældende produkter, 
sikres det, at de mængdegrænser, der 
følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, overholdes.
Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter til overholdelse 
af mængdegrænserne, herunder ophør 
eller begrænsning af udstedelse af 
eksportlicenser, når sådanne grænser 
overskrides eller kan overskrides. For så 
vidt angår overholdelsen af de 
forpligtelser, der følger af 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug, berøres eksportlicensernes 
gyldighed ikke af, at en referenceperiode 
udløber.

Or. fr

Ændringsforslag 1982
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 138

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 138 udgår
Eksportbegrænsninger

På grundlag af de eksportlicenser, der 
udstedes for de referenceperioder, som 
gælder for de pågældende produkter, 
sikres det, at de mængdegrænser, der 
følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, overholdes.
Kommissionen vedtager 
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gennemførelsesretsakter til overholdelse 
af mængdegrænserne, herunder ophør 
eller begrænsning af udstedelse af 
eksportlicenser, når sådanne grænser 
overskrides eller kan overskrides. For så 
vidt angår overholdelsen af de 
forpligtelser, der følger af 
Verdenshandelsorganisationens aftale om 
landbrug, berøres eksportlicensernes 
gyldighed ikke af, at en referenceperiode 
udløber.

Or. en

Ændringsforslag 1983
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1985
Marit Paulsen, George Lyon
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Forslag til forordning
Artikel 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1986
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1987
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 139

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

6a. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter fastsætte yderligere betingelser 
for at yde eksportrestitutioner for at 
forhindre forstyrrelser i det traditionelle 
handelsmønster, især den betingelse:
a) at der kun udbetales restitutioner for 
produkter af EU-oprindelse
b) at restitutionerne for importerede 
produkter er begrænset til den told, der 
blev opkrævet ved import, hvis denne er 
lavere end den gældende restitution.

Or. es

Begrundelse

Dette nye stykke, som er medtaget i teksten for at rette denne ind efter Lissabontraktaten, er 
meget vigtigt. Hvis det ikke medtages i dette forslag, kunne der opstå forstyrrelser i det 
traditionelle handelsmønster.

Ændringsforslag 1989
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 140

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 140 udgår
Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 

undersøgelsesproceduren
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
afdeling, især om:
a) omfordeling af eksportmængder, der 
ikke er tildelt eller udnyttet
b) produkter, der er nævnt i artikel 133, 
stk. 1, litra b).
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Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 140

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 140 udgår
Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 

undersøgelsesproceduren
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
afdeling, især om:
a) omfordeling af eksportmængder, der 
ikke er tildelt eller udnyttet
b) produkter, der er nævnt i artikel 133, 
stk. 1, litra b).
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 140

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 140 udgår
Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
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undersøgelsesproceduren
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
afdeling, især om:
a) omfordeling af eksportmængder, der 
ikke er tildelt eller udnyttet
b) produkter, der er nævnt i artikel 133, 
stk. 1, litra b).
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1992
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 140

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 140 udgår
Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 

undersøgelsesproceduren
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
afdeling, især om:
a) omfordeling af eksportmængder, der 
ikke er tildelt eller udnyttet
b) produkter, der er nævnt i artikel 133, 
stk. 1, litra b).
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. fr
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Ændringsforslag 1993
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 140

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 140 udgår
Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 

undersøgelsesproceduren
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
afdeling, især om:
a) omfordeling af eksportmængder, der 
ikke er tildelt eller udnyttet
b) produkter, der er nævnt i artikel 133, 
stk. 1, litra b).
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1994
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 141

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 141 udgår
Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
koefficienter til tilpasning af 
eksportrestitutionen i overensstemmelse 
med reglerne i artikel 139, stk. 6.

Or. fr
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Ændringsforslag 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 141

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 141 udgår
Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
koefficienter til tilpasning af 
eksportrestitutionen i overensstemmelse 
med reglerne i artikel 139, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 141

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 141 udgår
Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
koefficienter til tilpasning af 
eksportrestitutionen i overensstemmelse 
med reglerne i artikel 139, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 1997
Patrick Le Hyaric
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Forslag til forordning
Artikel 141

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 141 udgår
Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
koefficienter til tilpasning af 
eksportrestitutionen i overensstemmelse 
med reglerne i artikel 139, stk. 6.

Or. fr

Ændringsforslag 1998
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 141

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 141 udgår
Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte 
koefficienter til tilpasning af 
eksportrestitutionen i overensstemmelse 
med reglerne i artikel 139, stk. 6.

Or. en

Ændringsforslag 1999
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 142

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 142 udgår
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Suspension af proceduren for passiv 
forædling

1. Hvis EU's marked forstyrres eller trues 
af forstyrrelse på grund af proceduren for 
passiv forædling, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter efter anmodning 
fra en medlemsstat eller på eget initiativ 
helt eller delvis suspendere anvendelsen 
af proceduren for passiv forædling for 
produkter fra sektoren for korn, ris, frugt 
og grøntsager, forarbejdede frugter og 
grøntsager, vin, oksekød, svinekød, fåre-
og gedekød samt fjerkrækød. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2
Hvis Kommissionen modtager en 
anmodning fra en medlemsstat, træffer 
den ved gennemførelsesretsakter afgørelse 
herom senest fem arbejdsdage efter 
modtagelsen. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2
I særligt begrundede hastende tilfælde 
vedtager Kommissionen 
gennemførelsesretsakter, der straks 
træder i kraft, efter proceduren i artikel 
162, stk. 3.
De foranstaltninger, der træffes, meddeles 
medlemsstaterne og får øjeblikkelig 
virkning.
2. I det omfang det er nødvendigt, for at 
den fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter kan fungere efter 
hensigten, kan Europa-Parlamentet og 
Rådet, der handler i overensstemmelse 
med proceduren i traktatens artikel 43, 
stk. 2, helt eller delvis forbyde 
anvendelsen af proceduren for passiv 
forædling for de produkter, der er nævnt i 
stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 143 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 143 a
Det relevante marked

1. Definitionen af det relevante marked er 
et værktøj til at identificere og definere 
grænserne for konkurrencen mellem 
virksomheder og er baseret på to 
kumulative elementer:
a) det relevante produktmarked: i dette 
kapitel forstås ved "produktmarked" det 
marked, der omfatter alle de produkter, 
som forbrugerne betragter som 
udskiftelige eller substituerbare på grund 
af produkternes egenskaber, pris og 
påtænkte anvendelse
b) det relevante geografiske marked: i 
dette kapitel forstås ved "geografisk 
marked" det marked, der omfatter det 
område, inden for hvilket de berørte 
virksomheder udbyder de relevante 
produkter, og inden for hvilket 
konkurrencevilkårene er tilstrækkeligt 
homogene, og som kan skelnes fra 
tilgrænsende områder, navnlig på grund 
af væsentlige forskelle i 
konkurrencevilkårene.
2. Med henblik på definitionen af det 
relevante marked finder følgende 
principper anvendelse:
a) det relevante produktmarked betragtes 
for så vidt angår råvarer i første instans 
som markedet for produkter fra en given 
plante- eller dyreart; anvendes der 
undergrupper heraf, begrundes dette 
behørigt
b) det relevante geografiske marked 
afgrænses i hvert enkelt tilfælde, og 
afgrænsningen begrundes under hensyn 
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til de særlige omstændigheder ved hvert 
enkelt tilfælde.

Or. en

Begrundelse

Forslaget fra ordføreren i hans ændringsforslag 370 om i første instans at betragte det 
relevante geografiske marked som værende Unionen ville næsten ikke føre til tilfælde, hvor 
konkurrencen berøres.  Det relevante geografiske marked må defineres ud fra de særlige 
kendetegn ved det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 143 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 143b
Dominerende stilling

I dette kapitel forstås ved "dominerende 
stilling" en virksomheds økonomiske 
magtposition, som sætter den i stand til at 
hindre, at der opretholdes en effektiv 
konkurrence på det relevante marked, idet 
den kan udvise en i betydeligt omfang 
uafhængig adfærd over for sine 
konkurrenter og kunder og i sidste instans 
over for forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

Anden del af ordførerens ændringsforslag 371 betragtes som irrelevant, og det foreslås derfor 
at lade den udgå.  De forskellige aktører i fødevareforsyningskæden opererer ikke 
nødvendigvis på det samme relevante marked (produktmarked og geografisk marked), hvorfor 
en sammenligning af deres markedsandele for at bestemme, hvorvidt 
producentorganisationerne har en dominerende stilling, ikke giver økonomisk mening.

Ændringsforslag 2002
José Bové
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de — uden at medføre 
forpligtelse til at holde en bestemt pris —
angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

De aftaler, vedtagelser og former for 
samordnet praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 106, eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
idet omfang de angår produktion eller salg 
af landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring eller behandling 
af landbrugsprodukter, medmindre 
konkurrence er fuldstændig udelukket, 
formodes at forfølge målene i traktatens 
artikel 39.

Or. fr

Ændringsforslag 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere,
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 

De aftaler, vedtagelser og former for 
samordnet praksis mellem producenter, 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 106 i denne forordning, 
eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de angår produktion eller salg 
af landbrugsprodukter eller benyttelse af 
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i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de — uden at medføre 
forpligtelse til at holde en bestemt pris —
angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, eller 
iværksættelsen af fælles foranstaltninger 
med henblik på at forebygge eller forvalte 
økonomiske risici, navnlig den i artikel 
109c omhandlede udligningsfond, anses 
som nødvendige for gennemførelsen af
målene i traktatens artikel 39.

Or. fr

Ændringsforslag 2004
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de — uden at medføre 
forpligtelse til at holde en bestemt pris —
angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

De aftaler, vedtagelser og former for 
samordnet praksis mellem producenter,
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 106 i denne forordning, 
eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de angår gennemførelsen af 
målene i denne forordnings artikel 106, 
produktion eller salg af landbrugsprodukter 
eller benyttelse af fælles anlæg til 
oplagring, behandling eller forædling af 
landbrugsprodukter, anses som 
nødvendige for gennemførelsen af målene 
i traktatens artikel 39.

Or. it
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Ændringsforslag 2005
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de — uden at medføre 
forpligtelse til at holde en bestemt pris —
angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

De aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 106 i denne forordning, 
eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de – uden at medføre 
forpligtelse til at holde en bestemt pris –
angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at de vigtigste mål i 
traktatens artikel 39 er bragt i fare, 
formodes at forfølge målene i traktatens 
artikel 39.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at aftaler mv. mellem producentorganisationer mv. formodes at forfølge 
målene for den fælles landbrugspolitik som defineret i artikel 39 i TEUF.  Dette lægger 
bevisbyrden over på Kommissionen og skaber større retssikkerhed for aktørerne i landbruget. 
Desuden bør det pointeres, at det kun er den fælles landbrugspolitiks "vigtigste mål", der ikke 
bør bringes i fare. 

Ændringsforslag 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 107 i denne 
forordning, i det omfang de — uden at 
medføre forpligtelse til at holde en bestemt 
pris — angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 107 i denne 
forordning, i det omfang de — uden at 
medføre forpligtelse til at holde en bestemt 
pris — angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

Or. es

Ændringsforslag 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 107 i denne 
forordning, i det omfang de — uden at 
medføre forpligtelse til at holde en bestemt 

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, i det omfang 
de — uden at medføre forpligtelse til at 
holde en bestemt pris — angår produktion 
eller salg af landbrugsprodukter eller 
benyttelse af fælles anlæg til oplagring, 
behandling eller forædling af 
landbrugsprodukter, medmindre 
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pris — angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

konkurrence således er udelukket, eller at 
målene i traktatens artikel 39 er bragt i 
fare.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med ændringsforslaget til artikel 145, hvormed formålet er at 
fastsætte bestemmelser om producentorganisationer og sammenslutninger af 
producentorganisationer.

Ændringsforslag 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de — uden at medføre 
forpligtelse til at holde en bestemt pris —
angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de angår produktion eller salg 
af landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare.

Or. en
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Ændringsforslag 2009
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis, der er nævnt i 
artikel 143 i denne forordning, der er 
nødvendige for at nå målene i traktatens 
artikel 39.

Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis, der er nævnt i artikel
143 i denne forordning, og som er 
nødvendige for at nå målene i denne 
forordning i relation til miljø, klima, 
dyresundhed, dyrevelfærd, 
fødevaresikkerhed og bæredygtighed og 
målene i traktatens artikel 39.

Or. en

Ændringsforslag 2010
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis, der er nævnt i 
artikel 143 i denne forordning, der er 
nødvendige for at nå målene i traktatens 
artikel 39.

Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis, der er nævnt i 
artikel 143 i denne forordning, og som er 
nødvendige for at nå de vigtigste mål i 
traktatens artikel 39.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at de aftaler mellem producentorganisationer mv., der skal tillades, er 
aftaler, der er nødvendige for at nå den fælles landbrugspolitiks "vigtigste mål". Hvis ordet 
"vigtigste" ikke medtages, ville det betyde, at alle aftaler ville være nødvendige for at nå alle 
den fælles landbrugspolitiks mål (dette er i det mindste Domstolens fortolkning i eksisterende 
retspraksis).  
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Ændringsforslag 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis, der er nævnt i 
artikel 143 i denne forordning, der er 
nødvendige for at nå målene i traktatens 
artikel 39.

Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis, der er nævnt i 
artikel 143 i denne forordning, og som er 
nødvendige for at nå de vigtigste mål i 
traktatens artikel 39.

Or. en

Ændringsforslag 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af behovet for at sikre 
harmoniseret gennemførelse af EU's 
konkurrenceregler i landbrugssektoren 
udarbejder Kommissionen særlige 
retningslinjer med det formål at fremme 
de nationale konkurrencemyndigheders 
anvendelse af traktatens artikel 101-106 
på aftaler, vedtagelser og former for 
praksis i relation til produktion af eller 
handel med landbrugsprodukter.    

Or. en

Ændringsforslag 2013
Rareş-Lucian Niculescu
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Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I betragtning af behovet for at sikre 
harmoniseret gennemførelse af EU's 
konkurrenceregler i landbrugssektoren 
udarbejder Kommissionen [senest ... år 
efter denne forordnings ikrafttræden] 
særlige retningslinjer med det formål at 
fremme de nationale 
konkurrencemyndigheders anvendelse af 
traktatens artikel 101-106 på aftaler, 
vedtagelser og former for praksis i 
relation til produktion af eller handel med 
landbrugsprodukter.    

Or. en

Ændringsforslag 2014
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordning (EF) nr. 1/20031 finder 
anvendelse på undtagelser fra den i denne 
forordning omhandlede anvendelse af 
traktatens artikel 101-106. Eventuelle 
undtagelser vedrørende aftaler mellem 
landbrugsbedrifter behandles efter 
bestemmelserne i traktatens artikel 101, 
stk. 3. 
__________________
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med konkurrencepolitikken er den almindelige regel i øjeblikket, at 
virksomhederne selv skal vurdere lovligheden af de aftaler, de indgår. De nærmere 
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bestemmelser vedrørende denne procedure for "selvvurdering" er fastsat i forordning (EF) 
nr. 1/2003. Fordelen ved denne procedure for selvvurdering er, at den letter Kommissionens 
arbejdsbyrde. Vi foreslår samme tilgang for aftaler mellem brancheorganisationer (se vort 
ændringsforslag til artikel 145).

Ændringsforslag 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder 
ikke anvendelse på aftaler i hele 
fødevareforsyningskæden, der sikrer 
producenterne rimelige og fornuftige 
priser, som tager højde for 
producenternes omkostninger i 
forbindelse med bæredygtighed og 
dyrevelfærd.  

Or. en

Ændringsforslag 2016
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter at have indhentet udtalelse fra 
medlemsstaterne og hørt de pågældende 
virksomheder eller sammenslutninger af 
virksomheder og enhver anden fysisk eller 
juridisk person, som Kommissionen 
skønner det nødvendigt at høre, har 
Kommissionen med forbehold af EU-
Domstolens kontrol som den eneste 
kompetence til ved vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter at afgøre for 
hvilke aftaler, vedtagelser og former for 
praksis betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

udgår
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Kommissionen fastslår dette på eget 
initiativ eller efter anmodning fra en 
medlemsstats myndighed eller en 
virksomhed eller 
virksomhedssammenslutning, der har 
interesse heri.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med konkurrencepolitikken er den almindelige regel i øjeblikket, at 
virksomhederne selv skal vurdere lovligheden af de aftaler, de indgår. De nærmere 
bestemmelser vedrørende denne procedure for "selvvurdering" er fastsat i forordning (EF) 
nr. 1/2003. Fordelen ved denne procedure for selvvurdering er, at den letter Kommissionens 
arbejdsbyrde. Vi foreslår samme tilgang for aftaler mellem brancheorganisationer (se vort 
ændringsforslag til artikel 145).

Ændringsforslag 2017
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved offentliggørelsen af den afgørelse, 
der er nævnt i stk. 2, første afsnit, anføres 
de interesserede parter og afgørelsens 
væsentligste indhold. Der skal tages 
hensyn til virksomhedernes legitime 
interesse i, at deres 
forretningshemmeligheder ikke røbes.

udgår

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med konkurrencepolitikken er den almindelige regel i øjeblikket, at 
virksomhederne selv skal vurdere lovligheden af de aftaler, de indgår. De nærmere 
bestemmelser vedrørende denne procedure for "selvvurdering" er fastsat i forordning (EF) 
nr. 1/2003. Fordelen ved denne procedure for selvvurdering er, at den letter Kommissionens 
arbejdsbyrde. Vi foreslår samme tilgang for aftaler mellem brancheorganisationer (se vort 
ændringsforslag til artikel 145).
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Ændringsforslag 2018
Iratxe García Pérez

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset bestemmelserne i ovenstående 
stykker koordinerer Kommissionen de 
forskellige nationale 
konkurrencemyndigheders aktioner for at 
sikre, at konkurrencereglerne anvendes 
og fortolkes på så ensartet vis som muligt 
i sektorer, der er omfattet af denne 
forordning, og at principperne for det 
indre markeds overholdes. Kommissionen 
kan derfor offentliggøre retningslinjer for 
bedste praksis som en hjælp til de berørte 
sektorer og de forskellige myndigheder. 

Or. es

Ændringsforslag 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset bestemmelserne i ovenstående 
stykker koordinerer Kommissionen de 
forskellige nationale 
konkurrencemyndigheders aktioner for at 
sikre, at konkurrencereglerne anvendes 
og fortolkes på så ensartet vis som muligt 
i sektorer, der er omfattet af denne 
forordning. Kommissionen kan derfor 
offentliggøre retningslinjer for bedste 
praksis som en hjælp til de berørte 
sektorer og de forskellige myndigheder. 

Or. es
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Begrundelse

Konkurrencereglerne var bestemt til et perfekt marked med fri konkurrence. Eftersom den ene 
af forhandlingsparterne har et relativt monopol, bør konkurrencereglerne ikke bruges til at 
skabe uenighed mellem parterne, som lægger hindringer i vejen for en diversificeret 
produktion. Landbrugssektoren må derfor undtages fra de europæiske konkurrenceregler, og 
der bør på forhånd træffes afgørelse om, hvilke situationer og tilfælde en sådan undtagelse 
bør finde anvendelse på.

Ændringsforslag 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset bestemmelserne i ovenstående 
stykker koordinerer Kommissionen de 
forskellige nationale 
konkurrencemyndigheders aktioner for at 
sikre, at konkurrencereglerne anvendes 
og fortolkes på så ensartet vis som muligt 
i sektorer, der er omfattet af denne 
forordning, og at principperne for det 
indre markeds overholdes. Kommissionen 
kan derfor offentliggøre retningslinjer for 
bedste praksis som en hjælp til de berørte 
sektorer og de forskellige myndigheder. 

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne og de kompetente nationale myndigheder anvender konkurrencereglerne på 
forskellig vis. Eftersom det i et indre marked ikke er muligt at anvende de samme regler på 
forskellig vis på forskellige steder, bør Kommissionen optræde som koordinator og garant for 
anvendelsen af disse regler og samtidig også respektere og acceptere de forskellige nationale 
konkurrencemyndigheders selvbestemmelsesret.  

Ændringsforslag 2021
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset bestemmelserne i ovenstående 
stykker overvåger Kommissionen de 
forskellige nationale 
konkurrencemyndigheders aktioner for at 
sikre, at konkurrencereglerne anvendes 
og fortolkes på ensartet vis i sektorer, der 
er omfattet af denne forordning, og at 
aktionerne gennemføres i 
overensstemmelse med principperne for 
det indre marked. I dette øjemed 
offentliggør Kommissionen retningslinjer 
for bedste praksis som en hjælp til de 
berørte sektorer og de forskellige 
myndigheder. 

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forhindre markedsforvridninger som følge af 
medlemsstaternes forskellige anvendelse af konkurrencereglerne.

Ændringsforslag 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 145 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte 
brancheorganisationer

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte 
brancheorganisationer, 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer

Or. es
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Ændringsforslag 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 145 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte 
brancheorganisationer

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte 
brancheorganisationer, 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at anerkendte producentorganisationer kan 
anvende aftaler, vedtagelser og former for samordnet praksis på samme måde som 
brancheorganisationer. Målet er at styrke den rolle, der tillægges producentorganisationer 
og sammenslutninger af producentorganisationer. 

Ændringsforslag 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108, 
hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 
der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 
denne forordning, og hvad angår sektoren 
for olivenolie og spiseolie og tobak denne 
forordnings artikel 108, stk. 2.

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108, 
hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 
der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 
denne forordning, eller på 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106, eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 107 i denne 
forordning, hvad angår gennemførelse af 
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de aktiviteter, der er nævnt i denne 
forordnings artikel 106, litra c). 

Or. es

Ændringsforslag 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108, 
hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 
der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 
denne forordning, og hvad angår sektoren 
for olivenolie og spiseolie og tobak denne 
forordnings artikel 108, stk. 2.

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108, 
hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 
der er nævnt i artikel 108, litra c), i denne 
forordning, eller på 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 106, eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er 
anerkendt i henhold til artikel 107 i denne 
forordning, hvad angår gennemførelse af 
de aktiviteter, der er nævnt i denne 
forordnings artikel 106, litra c). 

Or. es

Begrundelse

Medtagelsen af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer 
sætter dem i stand til at anvende aftaler, vedtagelser og former for samordnet praksis på 
samme måde som brancheorganisationer.

Ændringsforslag 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108, 
hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 
der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 
denne forordning, og hvad angår sektoren 
for olivenolie og spiseolie og tobak denne 
forordnings artikel 108, stk. 2.

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108, 
hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 
der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 
denne forordning, og hvad angår sektoren 
for olivenolie og spiseolie denne 
forordnings artikel 108, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 2027
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Bestemmelserne i artikel 144, stk. 2, 
finder anvendelse på aftaler, vedtagelser 
og former for samordnet praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med konkurrencepolitikken er den almindelige regel i øjeblikket, at 
virksomhederne selv skal vurdere lovligheden af de aftaler, de indgår. De nærmere 
bestemmelser vedrørende denne procedure for "selvvurdering" er fastsat i forordning (EF) 
nr. 1/2003. Fordelen ved denne procedure for selvvurdering er, at den letter Kommissionens 
arbejdsbyrde.

Ændringsforslag 2028
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis: udgår
a) aftaler, vedtagelser og former for 
praksis er blevet anmeldt til 
Kommissionen
b) ikke Kommissionen inden for en frist 
på to måneder regnet fra modtagelsen af 
alle de oplysninger, der er nødvendige for 
en vurdering, ved 
gennemførelsesretsakter har erklæret 
aftalerne, vedtagelserne og den 
samordnede praksis for uforenelige med 
EU-reglerne.

Or. en

Ændringsforslag 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke Kommissionen inden for en frist på 
to måneder regnet fra modtagelsen af alle 
de oplysninger, der er nødvendige for en 
vurdering, ved gennemførelsesretsakter 
har erklæret aftalerne, vedtagelserne og 
den samordnede praksis for uforenelige 
med EU-reglerne.

b) ikke Kommissionen inden for en frist på 
to måneder regnet fra modtagelsen af 
anmeldelsen ved gennemførelsesretsakter 
har erklæret aftalerne, vedtagelserne og 
den samordnede praksis for uforenelige 
med EU-reglerne.

Or. es

Ændringsforslag 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke Kommissionen inden for en frist på 
to måneder regnet fra modtagelsen af alle 
de oplysninger, der er nødvendige for en 
vurdering, ved gennemførelsesretsakter 
har erklæret aftalerne, vedtagelserne og 
den samordnede praksis for uforenelige 
med EU-reglerne.

b) ikke Kommissionen inden for en frist på 
to måneder regnet fra modtagelsen af 
anmeldelsen ved gennemførelsesretsakter 
har erklæret aftalerne, vedtagelserne og 
den samordnede praksis for uforenelige 
med EU-reglerne.

Or. es

Begrundelse

Bestemmelsen om at give Kommissionen en frist på to måneder efter modtagelsen af alle 
oplysningerne til at fastlægge sin holdning ville forhindre brancheorganisationerne i at 
fungere efter hensigten og gøre processen særdeles bureaukratisk.

Ændringsforslag 2031
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Aftalerne, vedtagelserne og den 
samordnede praksis må først bringes i 
anvendelse efter udløbet af den frist, der 
er nævnt i stk. 2, litra b).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2032
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 4 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kan medføre konkurrenceforvridninger, 
som ikke er absolut nødvendige for at nå 
de mål for den fælles landbrugspolitik, der 
tilsigtes med brancheorganisationens 
foranstaltninger

c) kan medføre konkurrenceforvridninger, 
som ikke er absolut nødvendige for at nå 
de vigtigste mål for den fælles 
landbrugspolitik, der tilsigtes med 
brancheorganisationens foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 2033
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omfatter fastsættelse af priser eller 
kvoter

udgår

Or. fr

Begrundelse

Eftersom forslaget tilskynder til anvendelse af statistiske værktøjer og overvågning af 
markederne (f.eks. mælkesektoren), som har en indirekte indvirkning på priserne, og eftersom 
risikoen for at påvirke konkurrencen er meget lille (da Kommissionen er underrettet om 
aftalerne, inden de træder i kraft), bør ex ante-forbuddet i artikel 145, stk. 4, litra d), udgå.

Ændringsforslag 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omfatter fastsættelse af priser eller 
kvoter

udgår

Or. pt
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Ændringsforslag 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omfatter fastsættelse af priser eller 
kvoter

d) omfatter fastsættelse af priser eller 
produktionskvoter

Or. es

Begrundelse

Teksten bør gøre det klart, at der med "kvoter" udelukkende menes "produktionskvoter".   
Dette er mere i tråd med den nugældende FMO-forordning, hvori produktionskvoterne altid 
angives i kilogram (mælk, sukker, tobak).

Ændringsforslag 2036
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Konstaterer Kommissionen efter udløbet 
af den frist på to måneder, der er nævnt i 
stk. 2, litra b), at betingelserne for at 
anvende stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager 
den ved gennemførelsesretsakter en 
afgørelse om, at traktatens artikel 101, 
stk. 1, finder anvendelse på den 
pågældende aftale, vedtagelse eller 
samordnede praksis.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2037
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens afgørelse anvendes først, 
når den er meddelt den pågældende 
brancheorganisation, medmindre denne 
har givet urigtige oplysninger eller har 
misbrugt den undtagelse, der er 
omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2038
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For flerårige aftaler gælder 
meddelelsen for det første år også for 
aftalens følgende år. I dette tilfælde kan 
Kommissionen dog på eget initiativ eller 
på anmodning af en anden medlemsstat 
til enhver tid afgive en udtalelse om 
manglende overensstemmelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2039
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 145 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I krisesituationer kan aftalerne, 
vedtagelserne og den samordnede praksis 
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bringes i anvendelse, inden 
Kommissionen har afgivet sin udtalelse. 
Konstaterer Kommissionen efter udløbet 
af en frist på ti dage, at betingelserne for 
at anvende stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager 
den ved gennemførelsesretsakter en 
afgørelse om, at traktatens artikel 101, 
stk. 1, finder anvendelse på den 
pågældende aftale, vedtagelse eller 
samordnede praksis.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom det i krisesituationer er nødvendigt at bringe vedtagelser og aftaler mellem 
brancheorganisationer i anvendelse hurtigt, bør der føjes et ekstra stykke til artikel 145.

Ændringsforslag 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 149 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nationale betalinger til sukkersektoren i 
Finland

Nationale betalinger til sukkersektoren i 
Finland og i andre medlemsstater 

Or. es

Ændringsforslag 2041
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 149 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finland kan yde nationale betalinger til 
sukkerroeavlere på op til 350 EUR/ha pr. 
produktionsår.

Finland kan yde nationale betalinger til 
sukkerroeavlere på op til 350 EUR/ha pr. 
produktionsår indtil udgangen af 
produktionsåret 2019/2020.
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Or. fr

Ændringsforslag 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 149 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater med sukkerroeproduktion i 
områder syd for den 44. breddegrad kan 
også yde nationale betalinger pr. ha pr. 
produktionsår til sukkerroeavlere. 

Or. es

Begrundelse

Geografiske og klimatiske forhold er afgørende faktorer i forbindelse med 
sukkerroeproduktion, navnlig i områder på nordligere eller sydligere breddegrader i forhold 
til det vigtigste produktionsområde i Europa.

Ændringsforslag 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 149 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater med sukkerroeproduktion i 
områder syd for den 44. breddegrad kan 
også yde nationale betalinger pr. ha pr. 
produktionsår til sukkerroeavlere. 

Or. es

Begrundelse

Der bør også tages hensyn til de naturlige begrænsninger i de medlemsstater, hvor der dyrkes 
sukkerroer syd for den 44. breddegrad.
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Ændringsforslag 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 152 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan finansiere disse 
betalinger ved en afgift, der opkræves i den 
pågældende sektor, eller ved et andet 
bidrag fra den private sektor.

Medlemsstaterne kan finansiere disse 
betalinger over det nationale budget ved 
en afgift, der opkræves i den pågældende 
sektor, eller ved et andet bidrag fra den 
private sektor.

Or. pl

Begrundelse

Sproglig rettelse (gælder den polske udgave) og præcisering.

Ændringsforslag 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 152 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan ud over til EU-støtten 
i artikel 21, yde nationale betalinger til 
finansiering af de ledsageforanstaltninger, 
der kræves for at effektivisere ordningen 
for uddeling af frugt- og 
grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og 
grøntsagsprodukter og bananprodukter, 
som omhandlet i artikel 21, stk. 2.

Medlemsstaterne kan ud over til EU-støtten 
i artikel 21, yde nationale betalinger til 
finansiering af de ledsageforanstaltninger, 
der kræves for at effektivisere ordningen 
for uddeling af frugt- og 
grøntsagsprodukter, forarbejdede frugt- og 
grøntsagsprodukter og bananprodukter, 
som omhandlet i artikel 21, stk. 2. Det 
samlede medfinansieringsbeløb må højst 
udgøre 100 % af de faktisk afholdte 
udgifter. 

Or. pl
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Begrundelse

Det bør i artikel 152 gøres klart, at de nationale betalinger, der ydes ud over EU-støtten, 
stammer fra den i artikel 21, stk. 4, litra b), omhandlede medfinansiering og ikke er ekstra 
beløb set i forhold til det budget, der omfatter såvel EU's bidrag som de nationale bidrag.

Ændringsforslag 2046
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 153 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 153a
Fremme af salg i sektoren for mælk og 

mejeriprodukter
En medlemsstat kan pålægge 
mælkeproducenterne en 
forbrugsfremmeafgift, der betales for de 
afsatte mængder mælk eller 
mælkeækvivalenter for at finansiere 
foranstaltninger til fremme af forbruget i 
Fællesskabet, udvidelse af markederne for 
mælk og mejeriprodukter og forbedring af 
kvaliteten.

Or. de

Ændringsforslag 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Del V – kapitel -I (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL -I
Risiko- og krisestyring

Afdeling 1
Offentlig forsikring
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Artikel 153a
Offentlig landbrugsforsikring

1. Der etableres en offentlig 
landbrugsforsikring, som finansieres over 
EU-budgettet, med det formål at sikre 
landbrugere, der berøres af ekstreme 
vejrforhold eller andre former for 
katastrofer, det være sig naturkatastrofer 
eller menneskeskabte katastrofer, 
herunder skovbrande, sygdomme og 
skadedyrsangreb, en basal indkomst. 
Forsikringen skaber et grundlæggende 
beskyttelsesniveau for alle landbrugere i 
alle medlemsstater.
2. Offentlig landbrugsforsikring kan 
opdeles i bedriftsforsikring, 
indkomsttabforsikring, husdyrforsikring 
og udligningsfonde.  
3. Denne forsikrings eksistens berører 
ikke eksistensen af andre særlige 
forsikringsordninger i visse sektorer som 
f.eks. den i artikel 47 omhandlede 
høstforsikring i vinsektoren.
4. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag til 
forordning om offentlig 
landbrugsforsikring tids nok til, at 
forordningen kan træde i kraft den 1. juli 
2014.

Or. pt

Ændringsforslag 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 

Uden at det berører andet afsnit og for at 
kunne reagere effektivt over for væsentlige
risici for alvorlige markedsforstyrrelser 
som følge af faktorer, der fører til eller 
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andre faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

højst sandsynlig vil føre til betydelige 
prisstigninger eller -fald på markeder inden 
for eller uden for EU, bør Kommissionen i 
henhold til artikel 160 tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter for at 
træffe de fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

De i første afsnit omhandlede 
foranstaltninger kan kun træffes, hvis alle 
de øvrige foranstaltninger, der kan 
træffes i henhold til denne forordning, 
forekommer utilstrækkelige.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver Kommissionen et mere sammenhængende sæt beføjelser til at 
træffe ekstraordinære foranstaltninger i tilfælde af kriser og til at sikre, at de i den nuværende 
tekst indeholdte beskyttelsesforanstaltninger bibeholdes.

Ændringsforslag 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

For at kunne reagere effektivt over for 
markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.
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Or. de

Ændringsforslag 2050
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU, en 
betydelig stigning i 
produktionsomkostningerne som 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, eller andre 
faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

Or. fr

Ændringsforslag 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, bør 

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, 
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Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

herunder faktorer, der skyldes en stigning 
i produktionsomkostningerne, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

Or. es

Begrundelse

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Ændringsforslag 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
betydelige fald i producenternes 
fortjenstmargen eller andre faktorer, der 
påvirker markedet, bør Kommissionen i 
henhold til artikel 160 tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter for at 
træffe de fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.
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Or. en

Ændringsforslag 2053
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
betydelige fald i producenternes 
fortjenstmargen eller andre faktorer, der 
påvirker markedet, bør Kommissionen i 
henhold til artikel 160 tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter for at 
træffe de fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, i 
tilfælde, hvor en sådan situation 
sandsynligvis vil fortsætte eller forværre 
sig, bør Kommissionen i henhold til artikel 
160 tillægges beføjelser til at vedtage 
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pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes, og forudsat, at alle de øvrige 
foranstaltninger, der kan træffes i 
henhold til denne forordning, 
forekommer utilstrækkelige.

Or. en

Begrundelse

De i dette afsnit omhandlede foranstaltninger bør kun træffes i virkelige nødsfald. 

Ændringsforslag 2055
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes.

For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker markedet, i 
tilfælde, hvor en sådan situation 
sandsynligvis vil fortsætte eller forværre 
sig, bør Kommissionen i henhold til artikel 
160 tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes, og forudsat, at alle de øvrige 
foranstaltninger, der kan træffes i 
henhold til denne forordning, 
forekommer utilstrækkelige.

Or. en
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Ændringsforslag 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I særligt hastende tilfælde af truende
markedsforstyrrelser som omhandlet i stk. 
1, finder proceduren i denne forordnings 
artikel 161 anvendelse på delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til denne 
artikel.

I særligt hastende tilfælde af 
markedsforstyrrelser som omhandlet i stk. 
1, finder proceduren i denne forordnings 
artikel 161 anvendelse på delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til denne 
artikel.

Or. de

Ændringsforslag 2057
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I særligt hastende tilfælde af truende 
markedsforstyrrelser som omhandlet i stk. 
1, finder proceduren i denne forordnings 
artikel 161 anvendelse på delegerede 
retsakter vedtaget i henhold til denne 
artikel.

I særligt hastende tilfælde af truende 
markedsforstyrrelser som omhandlet i stk. 
1, finder proceduren i denne forordnings 
artikel 161 anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Truende markedsforstyrrelser kan afværges ved hjælp af delegerede retsakter vedtaget i 
henhold til hasteproceduren i artikel 161.

Ændringsforslag 2058
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning 
eller suspendere importtolden helt eller 
delvis for visse mængder eller perioder.

Sådanne foranstaltninger, som kan træffes 
ex ante eller ex post, kan for så vidt og så 
længe det er nødvendigt udvide eller ændre 
anvendelsesområdet, varigheden eller 
andre aspekter i denne forordning eller 
suspendere importtolden helt eller delvis 
for visse mængder eller perioder.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, hvilke foranstaltninger der kan træffes mod 
markedsforstyrrelser.

Ændringsforslag 2059
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning 
eller suspendere importtolden helt eller 
delvis for visse mængder eller perioder.

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning, 
herunder eksportrestitutioner, eller 
suspendere importtolden helt eller delvis 
for visse mængder eller perioder.

Or. de

Ændringsforslag 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning 
eller suspendere importtolden helt eller 
delvis for visse mængder eller perioder.

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning 
eller suspendere importtolden helt eller 
delvis for visse mængder eller perioder 
eller bestå i en særlig støtte til 
producenter for at afbøde virkningerne af 
alvorlige markedsforstyrrelser. Hvad 
specifikt angår frugt- og 
grøntsagssektoren aktiverer 
Kommissionen en tilbagekøbsmekanisme, 
når der på EU-plan registreres en række 
forhold som omhandlet i første afsnit, for 
at fremme et synkroniseret tilbagekøb fra 
markedet i de forskellige medlemsstater.

Or. es

Begrundelse

Hidtil har frugt- og grøntsagssektoren ikke haft nogen særlig mekanisme til imødegåelse af 
markedsforstyrrelser. De senere års erfaringer inden for rammerne af den fælles 
markedsordning for frugt og grøntsager har vist, at der er brug for en særlig mekanisme på 
EU-plan for at sætte sektoren i stand til at reagere på sådanne forstyrrelser.

Ændringsforslag 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning 
eller suspendere importtolden helt eller 
delvis for visse mængder eller perioder.

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning 
eller suspendere importtolden helt eller 
delvis for visse mængder eller perioder 
eller bestå i en særlig støtte til 
producenter for at afbøde virkningerne af 
alvorlige markedsforstyrrelser.
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Or. es

Begrundelse

Der er ved tidligere lejligheder (f.eks. under krisen i mælkesektoren i 2008-2009) ydet særlig
støtte til producenter. Denne forordning bør også åbne mulighed herfor.

Ændringsforslag 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad specifikt angår frugt- og 
grøntsagssektoren aktiverer 
Kommissionen en tilbagekøbsmekanisme, 
når der på EU-plan registreres en række 
forhold som omhandlet i første afsnit, for 
at fremme et synkroniseret tilbagekøb fra 
markedet i de forskellige medlemsstater.

Or. es

Begrundelse

De senere års erfaringer inden for rammerne af den fælles markedsordning for frugt og 
grøntsager har vist, at der er brug for en særlig mekanisme på EU-plan for at sætte sektoren i 
stand til at reagere på sådanne forstyrrelser.

Ændringsforslag 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningerne i stk. 1, finder ikke 
anvendelse på produkterne i afdeling 2 i 
del XXIV i bilag I.

udgår

Or. es
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Begrundelse

Artikel 154 åbner mulighed for hurtig og effektiv indgriben i tilfælde af markedskriser, der 
truer landbruget eller husdyravlen. Der bør ikke gælde undtagelser.

Ændringsforslag 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltningerne i stk. 1, finder ikke 
anvendelse på produkterne i afdeling 2 i 
del XXIV i bilag I.

2. Foranstaltningerne i stk. 1, finder 
anvendelse på alle produkterne i bilag I.

Or. pt

Ændringsforslag 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Foranstaltningerne i stk. 1 
gennemføres uden anvendelse af 
medfinansiering fra medlemsstaterne.

Or. pt

Ændringsforslag 2066
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 

udgår
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bestemmelser til anvendelse af stk. 1, i 
denne artikel. Sådanne regler kan navnlig 
vedrøre procedurer og tekniske kriterier. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. de

Ændringsforslag 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 154 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 154a
Foranstaltninger mod forstyrrelser i 

frugt- og grøntsagssektoren
1. I betragtning af frugts og grøntsagers 
særlige og letfordærvelige karakter 
etableres der en mekanisme til 
imødegåelse af alvorlige 
markedsforstyrrelser. Sådanne 
forstyrrelser kan forårsages af væsentlige 
prisfald på det indre marked som følge af 
sundhedsmæssige problemer eller andre 
årsager, der fører til pludselige fald i 
efterspørgslen. 
2. Mekanismen finder udelukkende 
anvendelse på det eller de berørte 
produkter, gælder kun for en begrænset 
periode og kan ændres. Den aktiveres 
automatisk og er tilgængelig for alle 
sektorens producenter.
3. Mekanismen omfatter de i denne 
forordnings artikel 31, stk. 2, litra a), b) 
og c), anførte foranstaltninger, uden at 
disse dog forvaltes af de driftsfonde, der 
anvendes af anerkendte 
producentorganisationer i frugt- og 
grøntsektoren. 
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4. EU afholder samtlige udgifter til 
foranstaltningerne i denne artikels stk. 1 
og 2.
5. Foranstaltninger til styring af alvorlige 
kriser forvaltes af de mekanismer for 
kriseforanstaltninger, der er fastlagt 
inden for rammerne af de operationelle 
programmer. Kriseramte producenter, 
som ikke er medlem af en 
producentorganisation, skal indgå aftaler 
om koordinering af 
krisestyringsforanstaltninger, hvori 
producentorganisationen skal kræve, at 
10 % af støtten forbeholdes 
forvaltningsudgifter.
6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 med 
henblik på fastlæggelsen af de i denne 
artikels stk. 1 og 2 omhandlede 
foranstaltninger.
7. Efter anmodning fra medlemsstaterne 
kan Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge 
ekstraordinære foranstaltninger. 
Kommissionen sikrer, at borgerne 
underrettes, når der træffes sådanne 
foranstaltninger, og gøres bekendt med de 
pågældende produkter, områder og 
støttebeløb. I tilfælde af gratis uddeling 
justeres støttebeløbet. Krisens 
sluttidspunkt fastlægges også ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt, når den 
alvorlige markedsforstyrrelse er hørt op. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Det er ikke lykkedes de forebyggelses- og krisestyringsmekanismer, der er fastlagt i de 
nugældende EU-bestemmelser om frugt og grønt, at få kontrol med de senere års 
tilbagevendende kriser. Der bør i den her foreliggende forordning fastsættes bestemmelser, 
der giver EU mulighed for at imødegå kriser tidligt og på fleksibel vis. 
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Ændringsforslag 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger vedrørende 
dyresygdomme og manglede forbrugertillid 
som følge af risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden

Foranstaltninger vedrørende 
skadedyrsangreb, dyre- og 
plantesygdomme og manglede 
forbrugertillid som følge af risici for folke-, 
dyre- eller plantesundheden

Or. es

Ændringsforslag 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 155 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger vedrørende 
dyresygdomme og manglede forbrugertillid 
som følge af risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden

Foranstaltninger vedrørende 
skadedyrsangreb, dyre- og 
plantesygdomme og manglede 
forbrugertillid som følge af risici for folke-, 
dyre- eller plantesundheden

Or. es

Begrundelse

Stk. 1, litra a), bør også finde anvendelse for så vidt angår planteskadedyr og 
plantesygdomme, eftersom handelsrestriktioner forbundet med disse har en endnu større 
indvirkning på handelen end markedsforstyrrelser, der skyldes tab af forbrugertillid som følge 
af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden. Artiklens titel bør derfor ændres.

Ændringsforslag 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 155 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger vedrørende 
dyresygdomme og manglede forbrugertillid 
som følge af risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden

Foranstaltninger vedrørende dyre- og 
plantesygdomme og manglede 
forbrugertillid som følge af risici for folke-, 
dyre- eller plantesundheden

Or. fr

Ændringsforslag 2071
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter ekstraordinære 
støtteforanstaltninger:

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 for at 
træffe ekstraordinære 
støtteforanstaltninger:

Or. de

Ændringsforslag 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter ekstraordinære 
støtteforanstaltninger:

(vedrører ikke den danske udgave)

Or. es
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Ændringsforslag 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter ekstraordinære 
støtteforanstaltninger:

(vedrører ikke den danske udgave)

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske udgave)

Ændringsforslag 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter ekstraordinære 
støtteforanstaltninger:

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter ekstraordinære 
støtteforanstaltninger for det berørte 
marked:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer Kommissionen et mere sammenhængende sæt beføjelser og 
opretholder de eksisterende beskyttelsesforanstaltninger.  

Ændringsforslag 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for det marked, som berøres af sådanne 
begrænsninger i den frie vareomsætning 
mellem medlemsstaterne og i handelen 
med tredjelande, der kan følge af 
anvendelsen af foranstaltninger til 
bekæmpelse af udbredelsen af 
dyresygdomme og

a) for det marked, som berøres af sådanne 
begrænsninger i den frie vareomsætning 
mellem medlemsstaterne og i handelen 
med tredjelande, der kan følge af 
anvendelsen af foranstaltninger til 
bekæmpelse af udbredelsen af 
skadedyrsangreb og dyre- og 
plantesygdomme og

Or. es

Ændringsforslag 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for det marked, som berøres af sådanne 
begrænsninger i den frie vareomsætning
mellem medlemsstaterne og i handelen 
med tredjelande, der kan følge af 
anvendelsen af foranstaltninger til 
bekæmpelse af udbredelsen af 
dyresygdomme og

a) for det marked, som berøres af sådanne 
begrænsninger i den frie vareomsætning 
mellem medlemsstaterne og i handelen 
med tredjelande, der kan følge af 
anvendelsen af foranstaltninger til 
bekæmpelse af udbredelsen af 
skadedyrsangreb og dyre- og 
plantesygdomme og

Or. es

Begrundelse

Stk. 1, litra a), bør også finde anvendelse for så vidt angår planteskadedyr og 
plantesygdomme, eftersom handelsrestriktioner forbundet med disse har en endnu større 
indvirkning på handelen end markedsforstyrrelser, der skyldes tab af forbrugertillid som følge 
af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden.

Ændringsforslag 2077
Hans-Peter Mayer
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Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 
1, gælder for følgende sektorer:

De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 
1, gælder for alle de i bilag I anførte 
landbrugsprodukter, med undtagelse af 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
udbredelsen af dyresygdomme, som finder 
anvendelse på følgende sektorer:

Or. es

Ændringsforslag 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a-f d (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kartofler
fb) korn
fc) oliefrø
fd) proteinafgrøder.

Or. en
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Ændringsforslag 2080
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a-f d (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kartofler
fb) korn
fc) oliefrø
fd) proteinafgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 2081
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a-f d (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kartofler
fb) korn
fc) oliefrø
fd) proteinafgrøder.

Or. en

Ændringsforslag 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kaninkød.
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Or. es

Ændringsforslag 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kaninkød.

Or. es

Ændringsforslag 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i stk. 1, litra b), om 
manglende forbrugertillid som følge af 
risici for folke- eller plantesundheden 
finder også anvendelse på andre 
landbrugsprodukter, undtagen 
produkterne i afdeling 2, del XXIV i bilag 
I.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltningerne i stk. 1, litra b), om 
manglende forbrugertillid som følge af 

Foranstaltningerne i stk. 1, litra b), om 
manglende forbrugertillid som følge af 
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risici for folke- eller plantesundheden 
finder også anvendelse på andre 
landbrugsprodukter, undtagen 
produkterne i afdeling 2, del XXIV i bilag 
I.

risici for folke- eller plantesundheden 
finder også anvendelse på æg og 
fjerkrækød.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør ikke være så vidtrækkende, som Kommissionen foreslår. De omfattede 
sektorer bør være æg og fjerkrækød, således som det er tilfælde ti dag.

Ændringsforslag 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltningerne i stk. 1, litra a), må 
kun træffes, hvis den pågældende 
medlemsstat hurtigt har truffet sundheds-
og veterinærforanstaltninger for at udrydde 
sygdommen, og kun i det omfang og i den 
periode, det er strengt nødvendigt for at 
støtte det pågældende marked.

4. Foranstaltningerne i stk. 1, litra a), må 
kun træffes, hvis den pågældende 
medlemsstat hurtigt har truffet de relevante 
fytosanitære foranstaltninger eller 
sundheds- og veterinærforanstaltninger for 
at udrydde skadedyrene eller sygdommen, 
og kun i det omfang og i den periode, det 
er strengt nødvendigt for at støtte det 
pågældende marked.

Or. es

Ændringsforslag 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltningerne i stk. 1, litra a), må 
kun træffes, hvis den pågældende 

4. Foranstaltningerne i stk. 1, litra a), må 
kun træffes, hvis den pågældende 
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medlemsstat hurtigt har truffet sundheds-
og veterinærforanstaltninger for at udrydde 
sygdommen, og kun i det omfang og i den 
periode, det er strengt nødvendigt for at 
støtte det pågældende marked.

medlemsstat hurtigt har truffet de relevante 
fytosanitære foranstaltninger eller 
sundheds- og veterinærforanstaltninger for 
at udrydde skadedyrene eller sygdommen, 
og kun i det omfang og i den periode, det 
er strengt nødvendigt for at støtte det 
pågældende marked.

Or. es

Begrundelse

Stk. 1, litra a), bør også finde anvendelse for så vidt angår planteskadedyr og 
plantesygdomme, eftersom handelsrestriktioner forbundet med disse har en endnu større 
indvirkning på handelen end markedsforstyrrelser, der skyldes tab af forbrugertillid som følge 
af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden.

Ændringsforslag 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU medfinansierer 50 % af de udgifter, 
medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

EU medfinansierer henholdsvis 50 % og 
100 % af de udgifter, medlemsstaterne har 
afholdt for foranstaltningerne i stk. 1, litra 
a) og b).

Or. es

Begrundelse

De i stk. 1, litra b), omhandlede foranstaltninger er ikke de samme som de foranstaltninger, 
der er omfattet af veterinærfonden, eller de markedsforanstaltninger, der skal anvendes i 
tilfælde af dyre- og plantesygdomme (begge typer foranstaltninger er medfinansierede).  
Foranstaltningerne i litra b) finder anvendelse på sygdomsudbrud. Der er klare fortilfælde, 
hvor en krise forbundet med en dyresygdom har berørt lande, hvor sygdommen ikke engang 
var blevet erklæret i udbrud (f. eks. fugleinfluenza i 2006).

Ændringsforslag 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU medfinansierer 50 % af de udgifter, 
medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

EU medfinansierer henholdsvis 50 % og 
100 % af de udgifter, medlemsstaterne har 
afholdt for foranstaltningerne i stk. 1, litra 
a) og b).

Or. es

Begrundelse

Fællesskabsbudgettet bør finansiere 100 % af de i stk. 1, litra b), omhandlede 
foranstaltninger, således som det er tilfældet med andre ekstraordinære foranstaltninger. 
Foranstaltningerne i litra b) kan ikke sammenlignes med de foranstaltninger, der er omfattet 
af veterinærfonden, eller de markedsforanstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af dyre- og 
plantesygdomme (begge typer foranstaltninger er medfinansierede).

Ændringsforslag 2090
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU medfinansierer 50 % af de udgifter, 
medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

EU medfinansierer 80 % af de udgifter, 
medlemsstaterne har afholdt for
foranstaltningerne i stk. 1.

Or. bg

Ændringsforslag 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU medfinansierer 50 % af de udgifter, EU medfinansierer 60 % af de udgifter, 
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medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

Or. pl

Ændringsforslag 2092
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU medfinansierer 50 % af de udgifter, 
medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

EU medfinansierer 50 % af de udgifter, 
medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.
Foranstaltningerne kan omfatte 
skattefordele eller præferencelån til 
landbrugere. Sådanne fordele og lån 
finansieres over forordning [om udvikling 
af landdistrikterne].

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at medtage visse foranstaltninger, som ofte anvendes af 
medlemsstaterne til at yde kompensation til landbrugere, der er berørt af dyre- eller 
plantesygdomme.

Ændringsforslag 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For oksekøds-, mejeri-, svinekøds- og fåre-
og gedekødssektorerne medfinansierer EU
dog 60 % af udgifterne til bekæmpelse af 
mund- og klovesyge.

For oksekøds-, mejeri-, svinekøds- og fåre-
og gedekødssektorerne medfinansierer EU 
dog 70 % af udgifterne til bekæmpelse af 
mund- og klovesyge.
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Or. pl

Begrundelse

Øget medfinansiering ville åbne mulighed for en bedre og mere effektiv imødegåelse af kriser 
og samtidig sikre lige vilkår for alle producenter i alle medlemsstater.

Ændringsforslag 2094
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For oksekøds-, mejeri-, svinekøds- og fåre-
og gedekødssektorerne medfinansierer EU 
dog 60 % af udgifterne til bekæmpelse af 
mund- og klovesyge.

For oksekøds-, mejeri-, svinekøds- og fåre-
og gedekødssektorerne medfinansierer EU 
dog 60 % af udgifterne til bekæmpelse af 
mund- og klovesyge og udryddelse af de i 
de for de enkelte medlemsstater godkendte 
programmer omhandlede sygdomme.

Or. fr

Begrundelse

Programmer til bekæmpelse, forebyggelse og udryddelse af anerkendte dyresygdomme, som 
er omfattet af de gældende programmer i medlemsstaterne, bør være omfattet af den samme 
ordning som de foranstaltninger, der træffes til bekæmpelse af mund- og klovsyge, og bør 
modtage EU-finansiering svarende til 60 %.


