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Ændringsforslag 1416
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel I a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT II
KAPITEL Ia

Regulering af produktionen
Artikel 100a

Kvoter i mælkesektoren
1. Den eksisterende mælkekvoteordning 
forbliver gældende efter 2015. Kvoter 
tilpasses snarest muligt medlemsstaternes 
behov og deres relative installerede 
produktionskapacitetsniveauer.  
2. Kommissionen forelægger et forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om nationale mælkekvoter, 
der er justeret, som det er fastsat i stk. 1. 
Tidsrammen skal tillade forordningen at 
træde i kraft den 1. juli 2014.

Artikel 100b
Plantningsrettigheder for vinstokke

1. Den eksisterende ordning for 
plantningsrettigheder for vinstokke inden 
for vinsektoren forbliver gældende efter 
2015.
2. Kommissionen skal vurdere behovet for 
justeringer og tilpasninger til den 
nuværende ordning og forelægge et 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning, der fastsætter særlige 
ordninger for regioner, hvor vindyrkning 
er hovedaktiviteten med henblik på at 
bevare de særlige karakteristiska ved 
vinavlsprodukter fra denne region.  
Tidsrammen skal tillade forordningen at 
træde i kraft  1. juli 2014. 
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Artikel 100c
Kvoter i sukkersektoren

1. Den eksisterende kvoteordning i 
sukkersektoren forbliver gældende efter 
2015. Kvoterne tilpasses snarest muligt 
medlemsstaternes relative installerede 
og/eller potentielle 
produktionskapacitetsniveauer.  
2. Kommissionen forelægger et forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om nationale kvoter i 
sukkersektoren, der er tilpasset, som det 
er fastsat i stk. 1. Tidsrammen skal tillade 
forordningen at træde i kraft den 1. juli 
2014.

Artikel 100d
Andre sektorer

1. Kommissionen forelægger inden den 1. 
juli 2014 en konsekvensudersøgelser af 
afbrydelsen af den forordning og de 
distributionsinstrumenter, der anvendes 
for produktionen i andre sektorer i 
medlemsstaterne.
2. På baggrund af resultaterne af den 
undersøgelse, der henvises til i stk. 1, 
forelægger Kommissionen i god tid 
forslag om indførelse af kvoteordninger i 
andre sektorer, hvor dette er nødvendigt, 
med henblik på at gøre det muligt at 
sprede produktionen lige i 
medlemsstaterne, under hensyntagen til 
deres individuelle muligheder og 
potentiale, samtidig med at der skabes 
mulighed for  differentieret udvikling i 
medlemsstater med større underskud i de 
pågældende sektorer.

Or. pt

Ændringsforslag 1417
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Del II – afsnit 2 – kapitel II – afdeling 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SÆRLIGE FORANSTALTNINGER

Or. es

Ændringsforslag 1418
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 100 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100a
Varighed og genindførsel af kvoter

Med undtagelse af artikel 101, stk. 1, 2b, 
2d og 2e, og artikel 101a, finder denne 
afdeling anvendelse frem til udgangen af 
produktionsåret 2019/2020.
Medlemsstater, der i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 320/2006 opgav 
deres kvoter, tildeles kvoter, der svarer til 
dem, de opgav, hvis ordningen forlænges 
til slutningen af produktionsåret 
2019/2020.
Kommissionen har beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter vedrørende de 
betingelser, hvorunder en medlemsstat 
kan genindføre sine kvoter.

Or. en

Ændringsforslag 1419
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 100 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100a
Varighed

Med undtagelse af artikel 101, stk. 1, 2b, 
2d og 2e, og artikel 101a, finder denne 
afdeling kun anvendelse frem til 
udgangen af produktionsåret 2019/2020.

Or. es

Begrundelse

Alle ændringsforslag til denne afdeling sigter mod overvejelse og ajourføring af 
sukkerkvotesystemet (og de nødvendige tilhørende artikler) som fastsat i forslag til 
forordning (2010)0799, som bringer fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med 
Lissabontraktatens bestemmelser. I artikel 101 l, litra e), indføres imidlertid en mekanisme til 
automatisk reklassificering af sukker uden for kvoten til kvotesukker med henblik på at 
forebygge eller håndtere  spændinger på markedet.

Ændringsforslag 1420
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 100 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100a
Varighed

Denne afdeling finder anvendelse fra 
begyndelsen af produktionsåret for sukker 
2015/2016 den 1. oktober 2015. Med 
undtagelse af artikel 101, stk. 1, afsnit 1, 
2b, 2d og 2e, og artikel 101a, finder den 

anvendelse frem til udgangen af 
produktionsåret 2019/2020 for sukker den 
30. september 2020.

Or. pl
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Ændringsforslag 1421
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 100 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100a
Varighed

Denne afdeling finder anvendelse fra 
produktionsåret 2015/2016, der indledes 
den 1. oktober 2015. Med undtagelse af 
artikel 101, stk. 1, afsnit 1, 2b, 2d og 2e, 
og artikel 101, litra a), finder denne 
afdeling anvendelse frem til udgangen af 
produktionsåret 2019/2020, dvs. indtil den 
30. september 2020.

Or. fr

Ændringsforslag 1422
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 100 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 100a
Varighed

Denne afdeling finder anvendelse fra 
begyndelsen af produktionsåret for sukker 
2015/2016 den 1. oktober 2015. Med 
undtagelse af artikel 101, stk 1, afsnit 1, 
2b, 2d og 2e, og artikel 101a, finder denne 
afdeling anvendelse frem til udgangen af 
produktionsåret for sukker 2020. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at undgå ethvert ophold, der kan opstå (afhængig af 
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hvornår [COM(2011)626] træder i kraft) i gennemførelsen af den politiske beslutning, der er 
truffet i forordning (EF) nr. 1234/2007 om at opretholde sukkerordningen indtil 30. 
september 2015.  Det sigter mod at undgå en situation, hvor produktionsåret forvaltes af to 
retsgrundlag.

Ændringsforslag 1423
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 101

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101 udgår
Aftaler i sukkersektoren

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter 
før såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder.
2. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i rissektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakte/r i henhold til artikel 
160 om vilkårene i de aftaler, der er 
nævnt i denne artikels stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 1424
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter 
før såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-

udgår
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sukkervirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1425
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter 
før såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder.

1. Den nuværende EU-
sukkerkvoteordning bør forlænges til 
udgangen af produktionsåret 2019/2020 
og sukker uden for kvoten automatisk 
omkvalificeres som kvotesukker.

Or. en

Ændringsforslag 1426
Petri Sarvamaa

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter 
før såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder.

1. Den nuværende EU-
sukkerkvoteordning bør forlænges til 
udgangen af produktionsåret 2030, og 
sukker uden for kvoten automatisk 
omkvalificeres som kvotesukker.

Or. en

Ændringsforslag 1427
Robert Sturdy
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Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter 
før såningen, fastlægges ved skriftlige
brancheaftaler mellem EU-avlere af
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder.

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør fastlægges ved brancheaftaler 
mellem EU-avlere af disse råvarer og EU-
sukkervirksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 1428
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem avlere af sukkerroer 
og sukkerrør i EU eller, på deres vegne, 
organisationer, de tilhører, og EU-
sukkervirksomheder eller, på deres vegne, 
organisationer, de tilhører. 
Indtil udgangen af produktionsåret 
2019/2020 den 30. september 2020 skal 
disse aftaler være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i stk 2a i bilag IIId, og 
afdeling Ia, nr. 11 i bilag II. 

Or. fr

Ændringsforslag 1429
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder.

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør eller, på deres 
vegne, organisationer, de er medlemmer 
af, og EU-sukkervirksomheder eller, på 
deres vegne, organisationer, de er 
medlemmer af .
De skal være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i stk. 2a [C1] i bilag IIId, 
og i bilag II, del Ia, nr. 11 [C2] indtil 
udgangen af produktionsåret 2019/2020 
for sukker den 30. september 2020. 

Or. en

Begrundelse

Det første afsnit bør anvendes både før og efter 2020 med henblik på at sikre, at vilkårene for 
opkøb af sukkerroer og sukkerrør, herunder leveringskontrakter før såningen, forbliver 
obligatoriske for sukkersektoren. Andet afsnit bør dog ikke anvendes efter udgangen af 
produktionsåret 2019/2020 for sukker den 30. september 2020, idet bilagene indeholder visse 
vilkår og betingelser vedrørende EU's fusionsmarkedsforordning for sukker, bl.a. 
sukkerkvoteordningen.

Ændringsforslag 1430
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder.

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør eller 
organisationer, de er medlemmer af, og
som handler på deres vegne, og EU-
sukkervirksomheder eller, organisationer, 
de er medlemmer af, og som handler på 
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deres vegne. De skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
stk. 2a  i bilag IIId, og i bilag II, del Ia, 
nr. 11 [C2] indtil udgangen af 
produktionsåret 2019/2020 for sukker den 
30. september 2020. 

Or. pl

Ændringsforslag 1431
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem EU-avlere af 
sukkerroer og sukkerrør og EU-
sukkervirksomheder.

1. Vilkårene for opkøb af sukkerroer og 
sukkerrør, herunder leveringskontrakter før 
såningen, fastlægges ved skriftlige 
brancheaftaler mellem avlere af sukkerroer 
og sukkerrør i EU eller, på deres vegne, 
organisationer, de tilhører, og EU-
sukkervirksomheder, og skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
stk. 2 a, bilag III d og bilag II, afdeling 
Ia, nr. 11.

Or. fr

Ændringsforslag 1432
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Brancheaftaler og leveringskontrakter 
skal være i overensstemmelse med stk. 3 
og købsbetingelserne i bilag II, især med 
hensyn til betingelserne for opkøb, 
levering, overtagelse af og betaling for 
sukkerroer. 
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Or. en

Ændringsforslag 1433
Anneli Jäätteenmäki, Riikka Manner, Sari Essayah, Nils Torvalds, Liisa Jaakonsaari, 
Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i rissektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 om vilkårene i de aftaler, der er 
nævnt i denne artikels stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1434
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i rissektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 om vilkårene i de aftaler, der er 
nævnt i denne artikels stk. 1.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1435
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i rissektoren tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 om vilkårene i de aftaler, der er 
nævnt i denne artikels stk. 1.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1436
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I leveringskontrakterne skelnes der 
mellem, om det sukker, der skal 
fremstilles af sukkerroer, er:
a) kvotesukker eller
b) sukker uden for kvoten.

Or. es

Ændringsforslag 1437
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I leveringskontrakterne skelnes der 
mellem, om det sukker, der skal 
fremstilles af sukkerroer, er:
(a) kvotesukker
b) sukker uden for kvoten.
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Or. en

Ændringsforslag 1438
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hver sukkervirksomhed giver den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
virksomhed fremstiller sukker, meddelelse 
om:
a) den mængde sukkerroer, der er 
omhandlet i stk. 2a, litra a), og som den 
før såningen har indgået 
leveringskontrakt om, og det 
sukkerindhold, kontrakterne er baseret på
b) det hertil svarende anslåede udbytte.
Medlemsstaterne kan kræve supplerende 
oplysninger.

Or. es

Ændringsforslag 1439
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 b. Hver sukkervirksomhed giver den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
virksomhed fremstiller sukker, meddelelse 
om:
(a) den mængde sukkerroer, der er 
omhandlet i stk. 3, litra a), og som den før 
såningen har indgået leveringskontrakt 
om, og det sukkerindhold, kontrakterne er 
baseret på
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(b) det hertil svarende anslåede udbytte.
Medlemsstaterne kan kræve supplerende 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 1440
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Sukkervirksomheder, der ikke inden 
såningen har indgået leveringskontrakter 
til minimumsprisen for kvotesukkerroer i 
henhold til artikel 101g for en mængde 
sukkerroer, der er lig med deres 
sukkerkvote, eventuelt justeret med den 
koefficient for forebyggende 
tilbagetrækning, som fastsættes i henhold 
til artikel 101d, stk. 2, første afsnit, skal 
mindst betale minimumsprisen for 
kvotesukkerroer for alle de sukkerroer, de 
forarbejder til sukker.

Or. es

Ændringsforslag 1441
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Sukkervirksomheder, der ikke inden 
såningen har indgået leveringskontrakter 
til minimumsprisen for kvotesukkerroer 
for en mængde sukkerroer, der er lig med 
deres kvotesukker, skal mindst betale 
minimumsprisen for kvotesukkerroer for 
alle de sukkerroer, de forarbejder til 
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sukker.

Or. en

Ændringsforslag 1442
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. Brancheaftaler kan afvige fra stk. 2a, 
2b og 2c, hvis den pågældende 
medlemsstat samtykker heri.

Or. es

Ændringsforslag 1443
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101f
2 d. Brancheaftaler kan afvige fra stk. 3 
og 4, hvis den pågældende medlemsstat 
samtykker heri.

Or. en

Ændringsforslag 1444
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Er der ikke indgået brancheaftaler, 
træffer den pågældende medlemsstat de 
nødvendige foranstaltninger, der er 
forenelige med denne forordning, for at 
varetage de berørte parters interesser.

Or. es

Ændringsforslag 1445
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Er der ikke indgået brancheaftaler, 
træffer den pågældende medlemsstat de 
nødvendige foranstaltninger, der er 
forenelige med denne forordning, for at 
varetage de berørte parters interesser.

Or. en

Ændringsforslag 1446
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101a
Prisindberetning på sukkermarkedet

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, oprette et informationssystem for 
priser på sukkermarkedet, herunder et 
system for offentliggørelse af prisniveauet 
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på dette marked.
Systemet baseres på oplysninger fra 
virksomheder, der fremstiller hvidt 
sukker, eller andre aktører, der er 
involveret i sukkerhandlen. Sådanne 
oplysninger behandles fortroligt.
Kommissionen sikrer, at de offentliggjorte 
oplysninger ikke kan bruges til at 
identificere individuelle virksomheders 
eller aktørers priser.

Or. es

Ændringsforslag 1447
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101b
Produktionsrestitution

1. Der kan frem til udgangen af 
produktionsåret 2019/2020 ydes 
produktionsrestitution for de produkter 
fra sukkersektoren, der er anført i bilag I, 
del III, litra b) - e), hvis der ikke 
foreligger overskudssukker, importeret 
sukker, overskudsisoglukose eller 
overskudsinulinsirup til en pris, der 
svarer til verdensmarkedsprisen, til 
fremstilling af de produkter, som er nævnt 
i artikel 101m, stk. 2, litra b) og c).
2. Kommissionen fastsætter de i stk. 1 
omhandlede produktionsrestitutioner ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.
3. For at tage hensyn til de specifikke 
forhold på markedet for sukker uden for 
kvoten i EU kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter vedtaget i 
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overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 160 
fastsætte betingelser for ydelse af 
produktionsrestitutioner som omhandlet i 
denne afdeling.

Or. es

Ændringsforslag 1448
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 101 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101d
Tilbagetrækning af sukker

1. I betragtning af nødvendigheden af at 
afhjælpe situationer med overproduktion 
med udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse og under hensyntagen 
til de forpligtelser for EU, der følger af 
aftaler, som er indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, kan Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakter beslutte at 
trække de mængder kvotesukker, 
kvoteisoglukose og kvoteinulinsirup, der 
overskrider en tærskel, som beregnes i 
henhold til stk. 2 i denne artikel, tilbage 
fra markedet i et givet produktionsår.
I sådanne tilfælde trækkes importeret 
hvidt sukker og råsukker af alle 
oprindelser tilbage fra markedet med lige 
store dele for det pågældende 
produktionsår.
2. Den tilbagetrækningstærskel, der er 
nævnt i stk. 1, beregnes for hver 
virksomhed, der har en kvote, ved, at dens 
kvote multipliceres med en koefficient, 
som Kommissionen kan fastsætte ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, senest den 28. februar i det 
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foregående produktionsår på grundlag af 
den forventede markedsudvikling.
På grundlag af en opdateret 
markedsudvikling kan Kommissionen 
senest den 31. oktober i det pågældende 
produktionsår ved 
gennemførelsesretsakter beslutte enten at 
tilpasse eller, såfremt der ikke er blevet 
fastsat nogen koefficient i henhold til 
første afsnit, at fastsætte en sådan 
koefficient.
3. Hver virksomhed med en kvote eller en 
importlicens oplagrer for egen regning 
den producerede mængde kvotesukker, 
der overskrider den tærskel, som beregnes 
i henhold til stk. 2, indtil begyndelsen af 
det næste produktionsår. De sukker-, 
isoglukose- eller inulinsirupmængder, der 
trækkes tilbage i et produktionsår, anses 
for at være de første mængder, der 
produceres under kvoten i det følgende 
produktionsår.
Uanset første afsnit kan Kommissionen 
under hensyntagen til den forventede 
udvikling på sukkermarkedet ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at alle 
eller en del af de mængder sukker, 
isoglukose eller inulinsirup, der er trukket 
tilbage, for det igangværende og/eller 
følgende produktionsår skal anses for:
(a) overskudssukker, overskudsisoglukose 
eller overskudsinulinsirup, der kan blive 
til industrisukker, industriisoglukose eller 
industriinulinsirup, eller
b) midlertidig kvoteproduktion, hvoraf en 
del kan reserveres til eksport under 
overholdelse af de forpligtelser for EU, 
der følger af aftaler, som er indgået i 
henhold til traktatens artikel 218.
4. Er sukkerforsyningen i EU 
utilstrækkelig, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at en vis 
mængde tilbagetrukket sukker, isoglukose 
eller inulinsirup kan sælges på EU-
markedet før udløbet af 
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tilbagetrækningsperioden.
5. Såfremt tilbagetrukket sukker 
behandles som den første 
sukkerproduktion i det følgende 
produktionsår, betales minimumsprisen 
for dette produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
Såfremt tilbagetrukket sukker bliver til 
industrisukker eller eksporteres i henhold 
til stk. 3, litra a) og b), i denne artikel, 
finder kravene i artikel 101 (x) om 
minimumsprisen ikke anvendelse.
Såfremt tilbagetrukket sukker sælges på 
EU-markedet inden udgangen af 
tilbagetrækningsperioden, jf. stk. 4, 
betales minimumsprisen for det 
igangværende produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
6. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 1449
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 101 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101d
Tilbagetrækning af sukker

1. I betragtning af nødvendigheden af at 
afhjælpe situationer med overproduktion
med udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse og under hensyntagen 
til de forpligtelser for EU, der følger af 
aftaler, som er indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, kan Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakter beslutte at 
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trække de mængder kvotesukker, 
kvoteisoglukose og kvoteinulinsukker, der 
overskrider en tærskel, som beregnes i 
henhold til stk. 2 i denne artikel, tilbage 
fra markedet i et givet produktionsår. I 
sådanne tilfælde trækkes importeret hvidt 
sukker og råsukker af alle oprindelser 
tilbage fra markedet med lige store dele 
for det pågældende produktionsår.
2. Den tilbagetrækningstærskel, der er 
nævnt i stk. 1, beregnes for hver 
virksomhed, der har en kvote, ved, at dens 
kvote multipliceres med en koefficient, 
som Kommissionen kan fastsætte ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, senest den 28. februar i det 
foregående produktionsår på grundlag af 
den forventede markedsudvikling. På 
grundlag af en opdateret 
markedsudvikling kan Kommissionen 
senest den 31. oktober i det pågældende 
produktionsår ved 
gennemførelsesretsakter beslutte enten at 
tilpasse eller, såfremt der ikke er blevet 
fastsat nogen koefficient i henhold til 
første afsnit, at fastsætte en sådan 
koefficient.
3. Hver virksomhed med en kvote eller en 
importlicens oplagrer for egen regning 
den producerede mængde kvotesukker, 
der overskrider den tærskel, som beregnes 
i henhold til stk. 2, indtil begyndelsen af 
det næste produktionsår. De sukker-, 
isoglukose- eller inulinsirupmængder, der 
trækkes tilbage i et produktionsår, anses 
for at være de første mængder, der 
produceres under kvoten i det følgende 
produktionsår. Uanset første afsnit kan 
Kommissionen under hensyntagen til den 
forventede udvikling på sukkermarkedet 
ved gennemførelsesretsakter beslutte, at 
alle eller en del af de mængder sukker, 
isoglukose eller inulinsirup, der er trukket 
tilbage, for det igangværende og/eller 
følgende produktionsår skal anses for:
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a) overskudssukker, overskudsisoglukose 
eller overskudsinulinsirup, der kan blive 
til industrisukker, industriisoglukose eller 
industriinulinsirup, eller
b) midlertidig kvoteproduktion, hvoraf en 
del kan reserveres til eksport under 
overholdelse af de forpligtelser for EU, 
der følger af aftaler, som er indgået i 
henhold til traktatens artikel 218.
4. Er sukkerforsyningen i EU 
utilstrækkelig, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at en vis 
mængde tilbagetrukket sukker, isoglukose 
eller inulinsirup kan sælges på EU-
markedet før udløbet af 
tilbagetrækningsperioden.
5. Såfremt tilbagetrukket sukker 
behandles som den første 
sukkerproduktion i det følgende 
produktionsår, betales minimumsprisen 
for dette produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
Såfremt tilbagetrukket sukker bliver til 
industrisukker eller eksporteres i henhold 
til stk. 3, litra a) og b), i denne artikel, 
finder kravene i artikel 101g om 
minimumsprisen ikke anvendelse.
Såfremt tilbagetrukket sukker sælges på 
EU-markedet inden udgangen af 
tilbagetrækningsperioden, jf. stk. 4, 
betales minimumsprisen for det 
igangværende produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
6. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. pl

Ændringsforslag 1450
Jean-Paul Gauzès
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Forslag til forordning
Artikel 101 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101
Tilbagetrækning af sukker

1. I betragtning af nødvendigheden af at 
afhjælpe situationer med overproduktion 
og overskud med udgangspunkt i den 
foreløbige leveringsopgørelse og under 
hensyntagen til de forpligtelser for EU, 
der følger af aftaler, som er indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, kan 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter beslutte at 
trække de mængder kvotesukker, 
kvoteisoglukose og kvoteinulinsirup, der 
overskrider en tærskel, som beregnes i 
henhold til stk. 2 i denne artikel, tilbage 
fra markedet i et givet produktionsår.
Importeret hvidt sukker og råsukker af 
alle oprindelser trækkes derfor tilbage 
med lige store dele fra det pågældende 
produktionsår.
2. Den tilbagetrækningstærskel, der er 
nævnt i stk. 1, beregnes for hver 
virksomhed, der har en kvote, ved, at dens 
kvote multipliceres med en koefficient, 
som Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, senest den 28. februar i det 
foregående produktionsår på grundlag af 
den forventede markedsudvikling.
På grundlag af en opdateret 
markedsudvikling kan Kommissionen 
senest den 31. oktober i det pågældende 
produktionsår ved 
gennemførelsesretsakter beslutte enten at 
tilpasse eller, såfremt der ikke er blevet 
fastsat nogen koefficient i henhold til 
første afsnit, at fastsætte en sådan 
koefficient.
3. Hver virksomhed med en kvote oplagrer 
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for egen regning den producerede 
mængde kvotesukker, der overskrider den 
tærskel, som beregnes i henhold til stk. 2, 
indtil begyndelsen af det næste 
produktionsår. De sukker-, isoglukose-
eller inulinsirupmængder, der trækkes 
tilbage i et produktionsår, anses for at 
være de første mængder, der produceres 
under kvoten i det følgende 
produktionsår.
Uanset første afsnit kan Kommissionen 
under hensyntagen til den forventede 
udvikling på sukkermarkedet ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at alle 
eller en del af de mængder sukker, 
isoglukose eller inulinsirup, der er trukket 
tilbage, for det igangværende og/eller 
følgende produktionsår skal anses for:
a) overskudssukker, overskudsisoglukose 
eller overskudsinulinsirup, der kan blive 
til industrisukker, industriisoglukose eller 
industriinulinsirup, eller
b) midlertidig kvoteproduktion, hvoraf en 
del kan reserveres til eksport under 
overholdelse af de forpligtelser for EU, 
der følger af aftaler, som er indgået i 
henhold til traktatens artikel 218.
4. Er sukkerforsyningen i EU 
utilstrækkelig, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at en vis 
mængde tilbagetrukket sukker, isoglukose 
eller inulinsirup kan sælges på EU-
markedet før udløbet af 
tilbagetrækningsperioden.
5. Såfremt tilbagetrukket sukker 
behandles som den første 
sukkerproduktion i det følgende 
produktionsår, betales minimumsprisen 
for dette produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
Når tilbagetrukket sukker bliver til 
industrisukker eller eksporteres i henhold 
til stk. 3, litra a) og b), i denne artikel, 
finder kravene i artikel 101 g om 
minimumsprisen ikke anvendelse.
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Når tilbagetrukket sukker sælges på EU-
markedet inden udgangen af 
tilbagetrækningsperioden, jf. stk. 4, 
betales minimumsprisen for det 
igangværende produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
6. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 1451
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 101 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101d
Tilbagetrækning af sukker

1. I betragtning af nødvendigheden af at 
afhjælpe situationer med overskud med 
udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse og under hensyntagen 
til de forpligtelser for EU, der følger af 
aftaler, som er indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, kan Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakter beslutte at 
trække de mængder kvotesukker, 
kvoteisoglukose og kvoteinulinsukker, der 
overskrider en tærskel, som beregnes i 
henhold til stk. 2 i denne artikel, tilbage 
fra markedet i et givet produktionsår.
I sådanne tilfælde trækkes importeret 
hvidt sukker og råsukker af alle 
oprindelser tilbage fra markedet med lige 
store dele for det pågældende 
produktionsår.
2. Den tilbagetrækningstærskel, der er 
nævnt i stk. 1, beregnes for hver 
virksomhed, der har en kvote, ved, at dens 
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kvote multipliceres med en koefficient, 
som Kommissionen kan fastsætte ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, senest den 28. februar i det 
foregående produktionsår på grundlag af 
den forventede markedsudvikling.
På grundlag af en opdateret 
markedsudvikling kan Kommissionen 
senest den 31. oktober i det pågældende 
produktionsår ved 
gennemførelsesretsakter beslutte enten at 
tilpasse eller, såfremt der ikke er blevet 
fastsat nogen koefficient i henhold til 
første afsnit, at fastsætte en sådan 
koefficient.
3. Hver virksomhed med en kvote eller en 
importlicens oplagrer for egen regning 
den producerede mængde kvotesukker, 
der overskrider den tærskel, som beregnes 
i henhold til stk. 2, indtil begyndelsen af 
det næste produktionsår. De sukker-, 
isoglukose- eller inulinsirupmængder, der 
trækkes tilbage i et produktionsår, anses 
for at være de første mængder, der 
produceres under kvoten i det følgende 
produktionsår.
Uanset første afsnit kan Kommissionen 
under hensyntagen til den forventede 
udvikling på sukkermarkedet ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at alle 
eller en del af de mængder sukker, 
isoglukose eller inulinsirup, der er trukket 
tilbage, for det igangværende og/eller 
følgende produktionsår skal anses for:
a) overskudssukker, overskudsisoglukose 
eller overskudsinulinsirup, der kan blive 
til industrisukker, industriisoglukose eller 
industriinulinsirup, eller
b) midlertidig kvoteproduktion, hvoraf en 
del kan reserveres til eksport under 
overholdelse af de forpligtelser for EU, 
der følger af aftaler, som er indgået i 
henhold til traktatens artikel 218.
4. Er sukkerforsyningen i EU 
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utilstrækkelig, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at en vis 
mængde tilbagetrukket sukker, isoglukose 
eller inulinsirup kan sælges på EU-
markedet før udløbet af 
tilbagetrækningsperioden.
5. Såfremt tilbagetrukket sukker 
behandles som den første 
sukkerproduktion i det følgende 
produktionsår, betales minimumsprisen 
for dette produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
Såfremt tilbagetrukket sukker bliver til 
industrisukker eller eksporteres i henhold 
til stk. 3, litra a) og b), i denne artikel, 
finder kravene i artikel 101  om 
minimumsprisen ikke anvendelse.
Såfremt tilbagetrukket sukker sælges på 
EU-markedet inden udgangen af 
tilbagetrækningsperioden, jf. stk. 4, 
betales minimumsprisen for det 
igangværende produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
6. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Artikel 45 i COM(2010)799. Det første stykke er blevet ændret, fordi den strukturelle ligevægt 
på markedet bør ses i relation til mængder (ikke priser), der fastsættes på baggrund af 
analyserne af kvantitative data. Det er altså mere passende at tale om overskud og underskud 
end om under- og overproduktion. Endelig sigter "eller en importlicens" og "af alle 
oprindelser mod at sikre, at alle aktører gennemfører justeringer for at skabe ligevægt på 
markedet. På nuværende tidspunkt er kun roesukkerproducenterne  underlagt 
tilbagetrækninger.

Ændringsforslag 1452
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 101 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101d
Tilbagetrækning af sukker

2. Den tilbagetrækningstærskel, der er 
nævnt i stk. 1, beregnes for hver 
virksomhed, der har en kvote, ved, at dens 
kvote multipliceres med en koefficient, 
som anvendes i hele EU, og som 
Kommissionen kan fastsætte ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, senest den 28. februar i det 
foregående produktionsår på grundlag af 
den forventede markedsudvikling.
På grundlag af en opdateret 
markedsudvikling kan Kommissionen 
senest den 31. oktober i det pågældende 
produktionsår ved 
gennemførelsesretsakter beslutte enten at 
tilpasse eller, såfremt der ikke er blevet 
fastsat nogen koefficient i henhold til 
første afsnit, at fastsætte en sådan 
koefficient.
I så fald nedsættes det traditionelle 
forsyningsbehov for importeret råsukker 
til raffinering med den samme procentdel 
for det pågældende produktionsår.
3. Hver virksomhed med en kvote oplagrer 
for egen regning den producerede 
mængde kvotesukker, der overskrider den 
tærskel, som beregnes i henhold til stk. 2, 
indtil begyndelsen af det næste 
produktionsår. De sukker-, isoglukose-
eller inulinsirupmængder, der trækkes 
tilbage i et produktionsår, anses for at 
være de første mængder, der produceres
under kvoten i det følgende 
produktionsår.
Uanset første afsnit kan Kommissionen 
under hensyntagen til den forventede 
udvikling på sukkermarkedet ved 
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gennemførelsesretsakter beslutte, at alle 
eller en del af de mængder sukker, 
isoglukose eller inulinsirup, der er trukket 
tilbage, for det igangværende og/eller 
følgende produktionsår skal anses for:
a) overskudssukker, overskudsisoglukose 
eller overskudsinulinsirup, der kan blive 
til industrisukker, industriisoglukose eller 
industriinulinsirup, eller
b) midlertidig kvoteproduktion, hvoraf en 
del kan reserveres til eksport under 
overholdelse af de forpligtelser for EU, 
der følger af aftaler, som er indgået i 
henhold til traktatens artikel 218.
4. Er sukkerforsyningen i EU 
utilstrækkelig, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, at en vis 
mængde tilbagetrukket sukker, isoglukose 
eller inulinsirup kan sælges på EU-
markedet før udløbet af 
tilbagetrækningsperioden.
5. Såfremt tilbagetrukket sukker 
behandles som den første 
sukkerproduktion i det følgende 
produktionsår, betales minimumsprisen 
for dette produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
Såfremt tilbagetrukket sukker bliver til 
industrisukker eller eksporteres i henhold 
til stk. 3, litra a) og b), i denne artikel, 
finder kravene i artikel 101g om 
minimumsprisen ikke anvendelse.
Såfremt tilbagetrukket sukker sælges på 
EU-markedet inden udgangen af 
tilbagetrækningsperioden, jf. stk. 4, 
betales minimumsprisen for det 
igangværende produktionsår til 
sukkerroeavlerne.
5a. Sukker, der oplagres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne artikel er ikke berettigede til den 
støtte til privat oplagring, der er fastsat i 
artikel 17.
6. De i denne artikel omhandlede 



PE494.484v01-00 32/169 AM\909518DA.doc

DA

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

Or. es

Ændringsforslag 1453
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101e
Delegerede beføjelser

For at tage hensyn til de særlige forhold i 
sukkersektoren og for at sikre, at der 
tages behørigt hensyn til alle parters 
interesser, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 160 vedtage regler for:
a) leveringskontrakter og købsbetingelser, 
jf. artikel 101, stk. 1
b) de kriterier, som sukkervirksomheder 
skal anvende ved fordelingen mellem 
sukkerroesælgerne af de mængder 
sukkerroer, for hvilke der skal indgås 
leveringskontrakter inden såningen, jf. 
artikel 101, stk. 2b.

Or. es

Ændringsforslag 1454
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101f
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Kvoter i sukkersektoren
1. Der gælder en kvoteordning for sukker, 
isoglukose og inulinsirup.
2. Hvis en producent i forbindelse med 
kvoteordningen, jf. denne artikels stk. 1, 
overskrider den relevante kvote og ikke 
anvender overskudsmængderne som 
fastsat i artikel 101 l, pålægges de 
pågældende mængder en overskudsafgift 
efter betingelserne i artikel 101l til 101o.

Or. es

Ændringsforslag 1455
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101f
Kvoter i sukkersektoren

Der gælder en kvoteordning for sukker, 
isoglukose og inulinsirup.

Or. fr

Ændringsforslag 1456
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101g
Minimumspris for sukkerroer

1. Minimumsprisen for kvotesukkerroer 
fastsættes til 26,29 EUR/t frem til 
udgangen af produktionsåret 2019/2020.
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2. Den minimumspris, der er nævnt i 
stk. 1, finder anvendelse på sukkerroer af 
standardkvalitet som defineret i bilag III, 
punkt b.
3. Sukkervirksomheder, der opkøber 
kvotesukkerroer, som egner sig til 
fremstilling af sukker og er beregnet til 
fremstilling af kvotesukker, skal mindst 
betale minimumsprisen, justeret med 
forhøjelser eller nedsættelser for at tage 
hensyn til afvigelser fra 
standardkvaliteten.
For at justere prisen, hvis den faktiske 
sukkerroekvalitet afviger fra 
standardkvaliteten, anvendes de 
forhøjelser og nedsættelser, der er 
omhandlet i første afsnit, efter de regler, 
som Kommissionen har fastsat ved 
delegerede retsakter, der er vedtaget i 
henhold til artikel 101p, stk. 5.
4. For de mængder sukkerroer, der svarer 
til de mængder industrisukker eller 
overskudssukker, for hvilke der opkræves 
en overskudsafgift, jf. artikel 101o, 
justerer sukkervirksomheden 
opkøbsprisen, så den mindst er lig med 
minimumsprisen for kvotesukkerroer.

Or. es

Ændringsforslag 1457
Jim Higgins, Seán Kelly, Astrid Lulling

Forslag til forordning
Artikel 101 – stk. 1 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101h
Kvotetildeling

1. De nuværende nationale og regionale 
produktionskvoter for sukker, isoglukose 
og inulinsirup er fastsat i bilag IIIb. En 
revideret udgave af den gældende 
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kvoteordning bør forlænges indtil 
udgangen af produktionsåret 2019-2020, 
hvis kvoterne ikke som planlagt ophører i 
2015. Den reviderede ordning bør tillade 
alle medlemsstater, der ønsker det, at 
anvende sukkerkvoter.  EU-støtte bør 
rettes direkte mod udvidelsen af 
sukkerindustrien i EU, og der bør ydes 
bistand til startomkostninger ved 
sukkerforarbejdning i medlemsstater.
2. Medlemsstaterne tildeler en kvote til 
hver sukker-, isoglukose- eller 
inulinsirupproducerende virksomhed, der 
er etableret på deres område, og som er 
godkendt i henhold til artikel 101i.
3. Tildeles der en kvote til en 
sukkervirksomhed, der har mere end én 
produktionsenhed, træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, de 
finder nødvendige for at varetage 
sukkerroe- og sukkerrørsavlernes 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 1458
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 101 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101h
Kvotetildeling

1. De nationale og regionale 
produktionskvoter for sukker, isoglukose 
og inulinsirup er fastsat i bilag IIIb. 
2. Medlemsstaterne tildeler en kvote til 
hver sukker-, isoglukose- eller 
inulinsirupproducerende virksomhed, der 
er etableret på deres område, og som er 
godkendt i henhold til artikel 101i.
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For hver virksomhed er den tildelte kvote 
lig med den kvote, der i henhold til bilag 
IIIb blev tildelt virksomheden fra 
produktionsåret 2010/11.
3. Tildeles der en kvote til en 
sukkervirksomhed, der har mere end én 
produktionsenhed, træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, de 
finder nødvendige for at varetage 
sukkerroe- og sukkerrørsavlernes 
interesser.

Or. fr

Ændringsforslag 1459
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 101 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101h
Kvotetildeling

1. De nationale og regionale 
produktionskvoter for sukker, isoglukose 
og inulinsirup er fastsat i bilag IIIb. 
2. Medlemsstaterne tildeler en kvote til 
hver sukker-, isoglukose- eller 
inulinsirupproducerende virksomhed, der 
er etableret på deres område, og som er 
godkendt i henhold til artikel 101i. For 
hver virksomhed er den tildelte kvote lig 
med den kvote, der i henhold til bilag IIIb 
(ny) i forordning (EU) nr. 213/2011 blev 
tildelt virksomheden for produktionsåret 
2010/11.
3. Tildeles der en kvote til en 
sukkervirksomhed, der har mere end én 
produktionsenhed, træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, de 
finder nødvendige for at varetage 
sukkerroe- og sukkerrørsavlernes 



AM\909518DA.doc 37/169 PE494.484v01-00

DA

interesser.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget er et resultat af artikel 56 i (EF) nr. 1234/2007. Det er en teknisk ændring, 
da forordning (EU) nr. 513/2010 (som bilag IIIB (ny) stammer fra) er den seneste forordning, 
der fastsætter tildelingen af sukkerkvoter.

Ændringsforslag 1460
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101h
Kvotetildeling

1. De nationale og regionale 
produktionskvoter for sukker, isoglukose 
og inulinsirup er fastsat i bilag XX. 
2. Medlemsstaterne tildeler en kvote til 
hver sukker-, isoglukose- eller 
inulinsirupproducerende virksomhed, der 
er etableret på deres område, og som er 
godkendt i henhold til artikel XX.
For hver virksomhed er den tildelte kvote 
lig med den kvote, der i henhold til bilag 
IIIb (ny) i forordning (EF) nr. 318/2006 
blev tildelt virksomheden for 
produktionsåret 2005/2006.
3. Tildeles der en kvote til en 
sukkervirksomhed, der har mere end én 
produktionsenhed, træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, de 
finder nødvendige for at varetage 
sukkerroe- og sukkerrørsavlernes 
interesser.

Or. fr
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Ændringsforslag 1461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101h
Kvotetildeling

1. De nationale og regionale 
produktionskvoter for sukker, isoglukose 
og inulinsirup er fastsat i bilag III b.
2. Medlemsstaterne tildeler en kvote til 
hver sukker-, isoglukose- eller 
inulinsirupproducerende virksomhed, der 
er etableret på deres område, og som er 
godkendt i henhold til artikel 101i.
For hver virksomhed er den tildelte kvote 
lig med den kvote, der i henhold til  
forordning (EF) nr. 513/2010 blev tildelt 
virksomheden for produktionsåret 
2010/2011.
3. Tildeles der en kvote til en 
sukkervirksomhed, der har mere end én 
produktionsenhed, træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, de 
finder nødvendige for at varetage 
sukkerroe- og sukkerrørsavlernes 
interesser.

Or. es

Ændringsforslag 1462
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 101 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101h
Kvotetildeling
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1. De nationale og regionale 
produktionskvoter for sukker, isoglukose 
og inulinsirup er fastsat i bilag IIIb.
2. Medlemsstaterne tildeler en kvote til 
hver sukker-, isoglukose- eller 
inulinsirupproducerende virksomhed, der 
er etableret på deres område, og som er 
godkendt i henhold til artikel 101i.
For hver virksomhed er den tildelte kvote 
lig med den kvote, der i henhold til bilag 
IIIb blev tildelt virksomheden fra 
produktionsåret 2010/11.

Or. pl

Ændringsforslag 1463
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101i
Godkendte virksomheder

1. Medlemsstaterne godkender efter 
anmodning en virksomhed, der 
producerer sukker, isoglukose eller 
inulinsirup, eller en virksomhed, der 
forarbejder disse produkter til et produkt, 
som står på listen omhandlet i artikel XX, 
forudsat at virksomheden:
a) fremlægger bevis for sin professionelle 
produktionskapacitet
b) indvilliger i at forelægge alle de 
oplysninger, der er nødvendige, og lade 
sig underkaste kontrol i forbindelse med 
denne forordning
c) ikke har fået sin godkendelse 
suspenderet eller trukket tilbage.
2. De godkendte virksomheder giver den 
medlemsstat, på hvis område 
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sukkerroerne og sukkerrørene høstes, 
eller raffineringen finder sted, følgende 
oplysninger:
a) de sukkerroe- eller 
sukkerrørsmængder, der er indgået en 
leveringskontrakt for, og de tilsvarende 
anslåede udbytter af sukkerroer eller 
sukkerrør og sukker pr. ha
b) data om forventede og faktiske 
leverancer af sukkerroer, sukkerrør og 
råsukker og sukkerproduktion og 
sukkerlagre
c)  de mængder hvidt sukker, der er solgt, 
samt priser og betingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 1464
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101i
Godkendte virksomheder

1. Medlemsstaterne godkender efter 
anmodning en virksomhed, der 
producerer sukker, isoglukose eller 
inulinsirup, eller en virksomhed, der 
forarbejder disse produkter til et produkt, 
som står på listen omhandlet i 
artikel 101m, stk. 2, forudsat at 
virksomheden:
a) fremlægger bevis for sin professionelle 
produktionskapacitet
b) indvilliger i at forelægge alle 
oplysninger og lade sig underkaste 
kontrol i forbindelse med denne 
forordning
c) ikke har fået sin godkendelse 
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suspenderet eller trukket tilbage.
2. De godkendte virksomheder giver den 
medlemsstat, på hvis område 
sukkerroerne og sukkerrørene høstes, 
eller raffineringen finder sted, følgende 
oplysninger:
a) de sukkerroe- eller 
sukkerrørsmængder, der er indgået en 
leveringskontrakt for, og de tilsvarende 
anslåede udbytter af sukkerroer eller 
sukkerrør og sukker pr. ha
b) data om forventede og faktiske 
leverancer af sukkerroer, sukkerrør og 
råsukker og om sukkerproduktion og 
sukkerlagre
c) de solgte mængder hvidt sukker samt 
priser og betingelser i forbindelse hermed.

Or. es

Ændringsforslag 1465
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101j
Justering af de nationale kvoter

Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 160 justere de kvoter, der er fastsat 
i bilag IIIb, som følge af beslutninger 
truffet af medlemsstaterne i henhold til 
artikel 101k.

Or. es

Ændringsforslag 1466
Albert Deß
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Forslag til forordning
Artikel 101 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101k
National kvoteomfordeling

En medlemsstat kan nedsætte eller 
nedsætte og omfordele den sukker-, eller 
isoglucose- eller inulinsirupkvote, der er 
tildelt en virksomhed på dette område
a) med op til 10%
Denne mulighed er imidlertid udelukket, 
hvis en virksomhed ud opfyldte sin 
produktionskvote fuldt i de foregående 
produktionsår
eller
b) i overensstemmelse med de regler, der 
fastsættes i bilag (x)
I den forbindelse anvender 
medlemsstaterne objektive og 
ikkediskriminerende kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 1467
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101k
National kvoteomfordeling og 

kvotenedsættelse
1. En medlemsstat kan nedsætte den 
sukker- eller isoglukosekvote, der er tildelt 
en virksomhed på dens område, med op 
til 10 %. I den forbindelse anvender 
medlemsstaterne objektive og 
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ikkediskriminerende kriterier.
2. Medlemsstaterne kan overføre kvoter 
mellem virksomheder efter reglerne i 
bilag IIIc under hensyntagen til de 
berørte parters interesser, især sukkerroe-
og sukkerrørsavlernes interesser.
3. Den enkelte medlemsstat tildeler de 
mængder, som er nedsat ved anvendelsen 
af stk. 1 og 2, til én eller flere 
virksomheder på sit område, uanset om de 
har en kvote eller ej.

Or. es

Ændringsforslag 1468
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101k
Omfordeling af nationale kvoter og 

nedsættelse af kvoter
1. En medlemsstat kan nedsætte den 
sukker- eller isoglukosekvote, der er tildelt 
en virksomhed på dens område, med op 
til 10 %. I den forbindelse anvender 
medlemsstaterne objektive og 
ikkediskriminerende kriterier.
2. Medlemsstaterne kan overføre kvoter 
mellem virksomheder efter reglerne i 
bilag XX c under hensyntagen til de 
berørte parters interesser, især sukkerroe-
og sukkerrørsavlernes interesser.
3. Den enkelte medlemsstat tildeler de 
mængder, som er nedsat ved anvendelsen 
af stk. 1 og 2, til én eller flere 
virksomheder på sit område, uanset om de 
har en kvote eller ej.

Or. fr
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Ændringsforslag 1469
Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101l
Produktion uden for kvoten

1. Sukker, isoglukose og inulinsirup, der i 
et produktionsår fremstilles ud over den 
kvote, der er omhandlet i artikel 101 h, 
kan:
a) forarbejdes til visse produkter som 
omhandlet i artikel 101m
b) overføres til kvoteproduktionen i det 
næste produktionsår i henhold til 
artikel 101n
c)  indgå i den særlige forsyningsordning 
for EU’s fjernområder i henhold til 
kapitel III i Rådets og Europa-Parlaments 
forordning [tidligere (EF) nr. 247/2006]
d) eksporteres inden for det kvantitative 
loft, som Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218, eller
e) frigives automatisk på det indre marked 
som kvotesukker med det formål at 
tilpasse forsyningen til efterspørgslen, 
som del af den midlertidige 
markedsforvaltningsmekanisme, der er 
beskrevet i artikel 101 (1b).

Or. en

Ændringsforslag 1470
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101l
Overskridelse af kvoter

Sukker, isoglukose og inulinsirup, der i et 
produktionsår fremstilles ud over den 
kvote, der er omhandlet i artikel XX, kan:
a) forarbejdes til visse produkter som 
omhandlet i artikel XX
b) overføres til kvoteproduktionen i det 
næste produktionsår i henhold til 
artikel XX
c) indgå i den særlige forsyningsordning 
for EU’s fjernområder i henhold til 
kapitel III i Rådets og Europa-Parlaments 
forordning [tidligere (EF) nr. 247/2006] 
eller
d) eksporteres inden for det kvantitative 
loft, som Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218, eller
e) frigives automatisk på det indre marked 
som kvotesukker med henblik på at 
tilpasse forsyningen til udviklingen i 
efterspørgslen i mængder og på de vilkår, 
som Kommissionen har fastsat ved 
delegerede retsakter, jf. artikel 101p, stk. 
6, stk. 6, og med udgangspunkt i den 
foreløbige leveringsopgørelse.
Foranstaltningerne i denne artikel 
iværksættes, inden nogen af de i 
artikel 54, stk. 1, omhandlede 
foranstaltninger mod 
markedsforstyrrelser aktiveres.
For andre overskudsmængder opkræves 
den overskudsafgift, der er nævnt i 
artikel XX.

Or. fr
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Ændringsforslag 1471
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101l
Produktion uden for kvoten

1. Sukker, isoglukose og inulinsirup, der i 
et produktionsår fremstilles ud over den 
kvote, der er omhandlet i artikel 101h, 
kan:
a) forarbejdes til visse produkter som 
omhandlet i artikel 101m
b) overføres til kvoteproduktionen i det 
næste produktionsår i henhold til 
artikel 101n
c) indgå i den særlige forsyningsordning 
for EU’s fjernområder i henhold til 
kapitel III i Rådets og Europa-Parlaments 
forordning [tidligere (EF) nr. 247/2006],  
eller
d) eksporteres ved 
gennemførelsesretsakter og inden for det 
kvantitative loft, som Kommissionen 
fastsætter under hensyntagen til de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, eller
e) frigives automatisk på det indre marked 
som kvotesukker med henblik på at 
tilpasse forsyningen til udviklingen i 
efterspørgslen i mængder og på de vilkår, 
som Kommissionen har fastsat ved 
delegerede retsakter, jf. artikel 101p, stk. 
6, og med udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse.
Foranstaltningerne i denne artikel 
iværksættes, inden nogen af de i 
artikel 54, stk. 1, omhandlede 
foranstaltninger mod 
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markedsforstyrrelser aktiveres.
For andre mængder opkræves den 
overskudsafgift, der er nævnt i 
artikel 101o.
2. Gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
henhold til denne artikel skal være i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 1472
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101l
Produktion uden for kvoten

1. Sukker, isoglukose og inulinsirup, der i 
et produktionsår fremstilles ud over den 
kvote, der er omhandlet i artikel 101h, 
kan:
a) forarbejdes til visse produkter som 
omhandlet i artikel 101m
b) overføres til kvoteproduktionen i det 
næste produktionsår i henhold til 
artikel 101n
c) c) indgå i den særlige 
forsyningsordning for EU’s fjernområder 
i henhold til kapitel III i Rådets og 
Europa-Parlaments forordning [tidligere 
(EF) nr. 247/2006, eller
(d) eksporteres inden for det kvantitative 
loft, som Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218, eller
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e) frigives automatisk på det indre marked 
med udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse med henblik på at 
bevare den strukturelle ligevægt på 
markedet, i mængder og på de vilkår, som 
Kommissionen har fastsat
Foranstaltningerne i denne artikel 
iværksættes, inden nogen af de i 
artikel 154, stk. 1, omhandlede 
foranstaltninger mod 
markedsforstyrrelser aktiveres. For andre 
mængder opkræves den overskudsafgift, 
der er nævnt i artikel 101o.
2. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. pl

Ændringsforslag 1473
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101l
Produktion uden for kvoten

1. Sukker, isoglucose og inulinsirup, der i 
et produktionsår fremstilles ud over den 
kvote, der er omhandlet i artikel 101h, 
kan:
a) forarbejdes til visse produkter som 
omhandlet i artikel 101m
b) overføres til kvoteproduktionen i det 
næste produktionsår i henhold til 
artikel 101n
c)  indgå i den særlige forsyningsordning 
for EU’s fjernområder i henhold til 
Rådets og Europa-Parlaments forordning 
[tidligere (EF) nr. 247/2006  [kapitel III] 
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eller
d) eksporteres inden for det kvantitative 
loft, som Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218,
e) frigives automatisk på det indre marked 
med udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse med henblik på at 
bevare den strukturelle ligevægt på 
markedet, i mængder og på de vilkår, som 
Kommissionen har fastsat
Foranstaltningerne i denne artikel 
iværksættes, inden nogen af de i 
artikel 154, stk. 1, omhandlede 
foranstaltninger mod 
markedsforstyrrelser aktiveres.
For andre mængder opkræves den 
overskudsafgift, der er nævnt i artikel 
101.
2. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 1474
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101l
Produktion uden for kvoten

1. Sukker, isoglucose og inulinsirup, der i 
et produktionsår fremstilles ud over den 
kvote, der er omhandlet i artikel 101 (x), 
kan:
a) forarbejdes til visse produkter som 
omhandlet i artikel 101 (x)
b) overføres til kvoteproduktionen i det 
næste produktionsår i henhold til 
artikel 101n
c)  indgå i den særlige forsyningsordning 
for EU’s fjernområder i henhold til 
Rådets og Europa-Parlaments forordning 
[tidligere (EF) nr. 247/2006  [kapitel III] 
eller
d) eksporteres inden for det kvantitative 
loft, som Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218,
e) frigives automatisk på det indre marked 
med udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse med henblik på at 
bevare den strukturelle ligevægt på 
markedet, i mængder og på de vilkår, som 
Kommissionen har fastsat
Foranstaltningerne i denne artikel 
iværksættes inden nogen af de i 
artikel 154, stk. 1, omhandlede 
foranstaltninger mod 
markedsforstyrrelser aktiveres.
For andre mængder opkræves den 
overskudsafgift, der er nævnt i artikel 101 
(x).
2. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 1475
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 101 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101l
 Produktion uden for kvoten

1. Sukker, isoglukose og inulinsirup, der i 
et produktionsår fremstilles ud over den 
kvote, der er omhandlet i artikel 101h, 
kan:
a) forarbejdes til visse produkter som 
omhandlet i artikel 101m
b) overføres til kvoteproduktionen i det 
næste produktionsår i henhold til 
artikel 101n
c) indgå i den særlige forsyningsordning 
for EU’s fjernområder i henhold til 
kapitel III i Rådets og Europa-Parlaments 
forordning [tidligere (EF) nr. 247/2006] 
eller
d) eksporteres inden for det kvantitative 
loft, som Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218, eller
e) frigives automatisk på det indre marked 
med udgangspunkt i den foreløbige 
leveringsopgørelse med henblik på at 
bevare den strukturelle ligevægt på 
markedet, i mængder og på de vilkår, som 
Kommissionen har fastsat
Foranstaltningerne i denne artikel 
iværksættes inden nogen af de i 
artikel 154, stk. 1, omhandlede 
foranstaltninger mod 
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markedsforstyrrelser aktiveres.
For andre overskudsmængder opkræves 
den overskudsafgift, der er nævnt i 
artikel 101o.
2. Gennemførelsesretsakterne i denne 
artikel vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 1476
Britta Reimers, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 101 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101m
Midlertidige 

markedsforvaltningsmekanismer
Indtil kvoteordningen udløber anvendes 
en midlertidig 
markedsforvaltningsmekanisme til at 
balancere markedet, som automatisk 
udløser følgende foranstaltninger: 
- suspension af importtold, som beskrevet 
i artikel 130b samt
- frigivelser uden for kvote, som beskrevet 
i artikel 101l, stk 1, litra e) Hvis den er 
tilgængelig, i en mængde tilsvarende den, 
der er tildelt gennem suspension af import 
told og til nulafgift
Den midlertidige 
markedsforvaltningsmekanisme udløses 
automatisk, så snart Kommissionens data 
om importeret råsukker når under 3,5 
tons for produktionsåret. Vurderingen 
påbegyndes ikke senere end den 30. 
oktober for hvert produktionsår.
Kommissionen fastsætter inden den 3. 
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marts 2014 ved delegerede retsakter 
vedtaget i henhold til artikel 101, stk. 1b, 
alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen af denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

Sukkerproduktionskvoten begrænser EU's produktion til 13,3 mio. tons hvidt sukker, mens 
forbruget er på omkring 16,8 mio. tons. Hvis præferenceimporter ikke ankommer som 
planlagt, skal øgede sukkerforsyninger fra andre oprindelser tillades med henblik på at undgå 
underskud på EU-markedet. Med henblik på at undgå forskelsbehandling mellem aktører i 
kæden, skal de (ikke blot leverandører) have sammenlignelig lige adgang til denne 
midlertidige markedsforvaltningsmekanisme.

Ændringsforslag 1477
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101m
Industrisukker

1. Industrisukker, industriisoglukose og 
industriinulinsirup forbeholdes 
produktionen af et af de produkter, der er 
nævnt i stk. 2, når det/den:
a) er omfattet af en leveringskontrakt, der 
før produktionsårets udgang er indgået 
mellem en producent og en bruger, der 
begge er godkendt i henhold til 
artikel 101i, samt
b) er blevet leveret til brugeren senest 
den 30. november i det følgende 
produktionsår.
2. For at tage hensyn til den tekniske 
udvikling kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 160 opstille 
en liste over produkter, som 
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industrisukker, industriisoglukose eller 
industriinulinsirup kan anvendes til 
produktion af.
Listen omfatter bl.a.:
a) bioethanol, alkohol, rom, levende gær 
samt sirup til smørepålæg og sirup, der 
skal forarbejdes til "Rinse appelstroop"
b) visse industriprodukter, der ikke 
indeholder sukker, men i hvis 
forarbejdning der indgår sukker, 
isoglukose eller inulinsirup
c) visse kemiske produkter og lægemidler, 
der indeholder sukker, isoglukose eller 
inulinsirup.

Or. es

Ændringsforslag 1478
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101m
Industrisukker

1. Industrisukker, industriisoglukose og 
industriinulinsirup forbeholdes 
produktionen af et af de produkter, der er 
nævnt i stk. 2, når det/den:
a) er omfattet af en leveringskontrakt, der 
før produktionsårets udgang er indgået 
mellem en producent og en bruger, der 
begge er godkendt i henhold til artikel XX 
samt
b) er blevet leveret til brugeren senest 
den 30. november i det følgende 
produktionsår.
2. 2. Kommissionen kan udarbejde en liste 
over produkter, hvor industrisukker, 
industriisoglucose eller 
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industriinulinsirup er nødvendige for 
produktion af disse.
Listen omfatter navnlig:
a) bioethanol, alkohol, rom, levende gær 
samt sirup til smørepålæg og sirup, der 
skal forarbejdes til "Rinse appelstroop"
b) visse industriprodukter, der ikke 
indeholder sukker, men i hvis 
forarbejdning der indgår sukker, 
isoglukose eller inulinsirup
c) visse kemiske produkter og lægemidler, 
der indeholder sukker, isoglukose eller 
inulinsirup.

Or. fr

Ændringsforslag 1479
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel101n
Overførsel af overskudssukker

1. Hver virksomhed kan beslutte at 
overføre hele eller en del af den 
produktion, der overstiger dens 
sukkerkvote, isoglukosekvote eller 
inulinsirupkvote, til det følgende 
produktionsårs produktion. Denne 
beslutning er uigenkaldelig, jf. dog stk. 3.
2. De virksomheder, der træffer en 
beslutning som omhandlet i stk. 1:
a) underretter den pågældende 
medlemsstat inden en dato, som fastsættes 
af medlemsstaten:
- mellem den 1. februar og den 15. august 
i det igangværende produktionsår, for så 
vidt angår de mængder rørsukker, der 
overføres
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mellem den 1. februar og den 15. august i 
det igangværende produktionsår, for så 
vidt angår andre mængder sukker og 
inulinsirup, der overføres
b) forpligter sig til at oplagre disse 
mængder for egen regning indtil 
udgangen af det igangværende 
produktionsår.
3. Var en virksomheds endelige 
produktion i det pågældende 
produktionsår mindre end det overslag, 
der blev udarbejdet, da beslutningen i 
henhold til stk. 1 blev taget, kan den 
overførte mængde justeres med 
tilbagevirkende kraft senest den 
31. oktober i det følgende produktionsår.
4. De overførte mængder anses for at 
være de første mængder, der produceres 
under kvoten i det følgende 
produktionsår.
5. Sukker, der i et produktionsår oplagres 
i henhold til denne artikel, må ikke være 
genstand for andre 
oplagringsforanstaltninger, jf. artikel 16 
og 101d.

Or. es

Ændringsforslag 1480
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel101n
Overførsel af overskudssukker

1. Hver virksomhed kan beslutte at 
overføre hele eller en del af den 
produktion, der overstiger dens sukker-, 
isoglukose- eller inulinsirupkvote, til det 
følgende produktionsårs produktion. 
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Denne beslutning er uigenkaldelig, jf. dog 
stk. 3.
2. De virksomheder, der træffer en 
beslutning som omhandlet i stk. 1:
a) underretter den pågældende 
medlemsstat inden en dato, som fastsættes 
af medlemsstaten:
- mellem den 1. februar og den 15. august 
i det igangværende produktionsår, for så 
vidt angår de mængder rørsukker, der 
overføres
- mellem den 1. februar og den 15. august 
i det igangværende produktionsår, for så 
vidt angår andre mængder sukker og 
inulinsirup, der overføres
b) forpligter sig til at oplagre disse 
mængder for egen regning indtil 
udgangen af det igangværende 
produktionsår.
3. Var en virksomheds endelige 
produktion i det pågældende 
produktionsår mindre end det overslag, 
der blev udarbejdet, da beslutningen i 
henhold til stk. 1 blev taget, kan den 
overførte mængde justeres med 
tilbagevirkende kraft senest den 
31. oktober i det følgende produktionsår.
4. De overførte mængder anses for at 
være de første mængder, der produceres 
under kvoten i det følgende 
produktionsår.
5. Sukker, der i et produktionsår oplagres 
i henhold til denne artikel, må ikke være 
genstand for andre 
oplagringsforanstaltninger, jf. artikel XX, 
XX, XX.

Or. fr

Ændringsforslag 1481
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Forslag til forordning
Artikel 101 o (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101o
Overskudsafgift

1. Der opkræves overskudsafgift for:
a) overskudssukker, overskudsisoglukose 
og overskudsinulinsirup, der produceres i 
et givet produktionsår, undtagen for de 
mængder, der overføres til 
kvoteproduktionen i det følgende 
produktionsår og oplagres i henhold til 
artikel 101n, og de mængder, der er 
nævnt i artikel 101l, stk. 1, litra c), d) og 
e)
b) industrisukker, industriisoglukose og 
industriinulinsirup, som der ikke inden en 
dato, der fastsættes af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter efter artikel 162, 
er godtgjort for, at det/den er forarbejdet 
til et af de produkter, der er nævnt i 
artikel 101m, stk. 2
c) sukker, isoglukose og inulinsirup, der 
er trukket tilbage fra markedet i henhold 
til artikel 101d, og som forpligtelserne i 
artikel 101d, stk. 3, ikke er opfyldt for.
2. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, en overskudsafgift, der er så høj, at 
de mængder, der er omhandlet i stk. 1, 
ikke ophobes.
3. Medlemsstaten opkræver 
overskudsafgiften, jf. stk. 1, hos 
virksomhederne på sit område for de 
produktionsmængder i stk. 1, som er 
fastsat for virksomhederne for det 
pågældende produktionsår.

Or. es
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Ændringsforslag 1482
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 101 o (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101o
Overskudsafgift

1. Der opkræves overskudsafgift for:
a) overskudssukker, overskudsisoglukose 
og overskudsinulinsirup, der produceres i 
et givet produktionsår, undtagen for de 
mængder, der overføres til 
kvoteproduktionen i det følgende 
produktionsår og oplagres i henhold til 
artikel XX, og de mængder, der er nævnt i 
artikel XX, litra c), d) og e)
b) industrisukker, industriisoglukose og 
industriinulinsirup, som det ikke inden en 
dato, der fastsættes af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, er godtgjort for, at det/den er 
forarbejdet til et af de produkter, der er 
nævnt i artikel XX.
c) sukker, isoglukose og inulinsirup, der 
er trukket tilbage fra markedet i henhold 
til artikel XX, og som forpligtelserne i 
artikel XX(XX), ikke er opfyldt for.
2. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, en overskudsafgift, der er så høj, at  
mængder, der er omhandlet i stk. 1, ikke 
ophobes.
3. Medlemsstaterne opkræver 
overskudsafgiften, jf. stk. 1, hos 
virksomhederne på deres område for de 
produktionsmængder i stk. 1, som er
fastsat for virksomhederne for det 
pågældende produktionsår.

Or. fr
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Ændringsforslag 1483
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101p
Delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 for at træffe de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 6 
i denne artikel.
2. For at sikre, at virksomheder som 
omhandlet i artikel 101 i opfylder deres 
forpligtelser, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter vedtage regler for 
udstedelse og inddragelse af godkendelse 
af sådanne virksomheder samt kriterier 
for administrative sanktioner.
3. For at tage hensyn til de særlige 
forhold i sukkersektoren og for at sikre, at 
der tages behørigt hensyn til alle parters 
interesser, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter vedtage yderligere 
definitioner bl.a. i forbindelse med 
sukker-, isoglukose- og 
inulinsirupproduktion, virksomheders 
produktion og betingelser for salg til EU's 
fjernområder.
4. For at sikre, at sukkerroeavlerne føler 
medansvar for en beslutning om at 
overføre en vis produktionsmængde, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
fastsætte regler for overførsel af sukker.
5. For at justere minimumsprisen for 
sukkerroer, hvis den faktiske 
sukkerroekvalitet afviger fra 
standardkvaliteten, kan Kommissionen 
ved delegerede retsakter fastsætte de 
regler for forhøjelser og nedsættelser, der 
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er omhandlet i artikel 101g, stk. 3.
6. For at forebygge enhver forstyrrelse af 
markedet kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter fastsætte de 
betingelser, under hvilke sukker 
produceret uden for kvoten i henhold til 
artikel 10 l, stk. 1, litra e), frigives på 
kvotesukkermarkedet.

Or. es

Ændringsforslag 1484
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 101 p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101p
Delegerede beføjelser

For at tage hensyn til de særlige forhold i 
sukkersektoren og for at sikre, at der 
tages behørigt hensyn til alle parters 
interesser, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter vedtage regler for de 
prisjusteringer, der skal anvendes i 
henhold til artikel 101g, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 1485
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 101 q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101q
Gennemførelsesbeføjelser
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Med hensyn til virksomheder som 
omhandlet i artikel 101i kan 
Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, fastsætte regler for:
a) ansøgninger om godkendelse, der er 
indgivet af virksomheder, registre, som 
godkendte virksomheder skal føre, og 
oplysninger, som godkendte virksomheder 
skal indgive
b) ordningen for den kontrol, som 
medlemsstaterne skal foretage af 
godkendte virksomheder
c) medlemsstaternes meddelelser til
Kommissionen og godkendte 
virksomheder
d) levering af råvarer til virksomheder, 
herunder leveringskontrakter og 
følgesedler
e) ligestilling for sukker som omhandlet i 
artikel 101 l, stk. 1, litra a)
f) den særlige forsyningsordning for EU's 
fjernområder
g) eksport som omhandlet i artikel 101 l, 
stk. 1, litra d)
h) samarbejde mellem medlemsstaterne 
for at sikre effektiv kontrol
i) ændring af datoerne i artikel 101n
j) bestemmelse af overskudsmængde, 
meddelelser og betaling af 
overskudsafgift, jf. artikel 101 o
k) automatisk frigivelse af sukker uden 
for kvoten på kvotesukkermarkedet som 
omhandlet i artikel 101l, stk. 1, litra e).

Or. es

Ændringsforslag 1486
Mariya Gabriel
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Forslag til forordning
Artikel 101 q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101q
Gennemførelsesbeføjelser

1a. Under hensyn til de specifikke forhold 
i heltidsraffineringen af rørsukker bør 
Kommissionen gives beføjelser til at 
vedtage visse gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 291 i 
traktaten gives til Kommissionen med 
henblik på udarbejdelse af en fortegnelse 
over heltidsraffinaderier.

Or. en

Ændringsforslag 1487
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel II – Afdeling 1 – stk. 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af resultaterne af de 
konsekvensanalyser, som forventes 
gennemført inden den 31. december 2012, 
om mælkekvoteordningen og afskaffelse 
af plantningsrettigheder i vinsektoren skal 
Kommissionen senest den 30. juni 2013 
fremlægge et forslag om videreførelse 
eller ændring af processerne for at bringe 
kvoter og plantningsrettigheder i mælke-, 
vin- og sukkerroesektoren til ophør. 

Or. pt

Ændringsforslag 1488
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fører en fortegnelse 
over vindyrkningsarealer, der indeholder 
ajourførte oplysninger om 
produktionskapaciteten.

1. Medlemsstaterne fører en fortegnelse 
over vindyrkningsarealer, der indeholder 
ajourførte oplysninger om 
produktionskapaciteten, og som integreres 
i arealidentifikationssystemet, som en del 
af det integrerede administrations- og 
kontrolsystem for den fælles 
landbrugspolitik.

Or. pt

Ændringsforslag 1489
Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 102 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Efter den 1. januar 2016 kan 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt træffe afgørelse 
om, at denne artikels stk. 1 til 3 ikke 
længere finder anvendelse. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1490
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Del II – afsnit 2 – kapitel II – afdeling 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ORDNING TIL REGULERING AF 
PRODUKTIONEN

Or. es

Ændringsforslag 1491
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 102 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 102a
Ansvarlige nationale myndigheder i 

vinsektoren
1. Medmindre andet fremgår af denne 
forordnings øvrige bestemmelser 
vedrørende udpegning af ansvarlige 
nationale myndigheder, udpeger 
medlemsstaterne en eller flere 
myndigheder, som de pålægger at føre 
kontrol med, at 
fællesskabsbestemmelserne for 
vinsektoren overholdes. Medlemsstaterne 
udpeger bl.a. de laboratorier, der 
bemyndiges til at foretage officielle 
analyser i vinsektoren. De udpegede 
laboratorier skal opfylde de generelle 
kriterier for prøvningslaboratoriers 
virksomhed som fastlagt i ISO/IEC 17025.
2. Medlemsstaterne oplyser 
Kommissionen om navne og adresser på 
de myndigheder og laboratorier, der 
henvises til i stk. 1. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger og 
ajourfører dem regelmæssigt.

Or. fr
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Ændringsforslag 1492
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 102 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 102b
Evalueringer i vinsektoren

Medlemsstaterne giver meddelelse om og 
udarbejder evalueringer i vinsektoren
a) Hvad angår ulovlige beplantninger fra 
efter den 31. august 1998, som omhandlet 
i artikel 85a i forordning (EF) 
nr.1234/200 , giver medlemsstaterne hvert 
år senest den 1. marts Kommissionen 
underretning om de arealer, hvor der er 
plantet vinstokke efter den 31. august 
1998, og som ikke er omfattet af en 
plantningsrettighed, samt om de i 
overensstemmelse med stk. 1 ryddede 
arealer.
b) Hvad angår legalisering af ulovlige 
beplantninger fra før 1. september 1998, 
jf. forordning (EF) nr. 1234/20007, giver 
medlemsstaterne senest den 1. marts for 
hvert af de relevante år Kommissionen 
underretning om
i) de arealer, hvor der er plantet vinstokke 
før den 1. september 1998, og som ikke er 
omfattet af en plantningsrettighed
ii) de arealer, der er legaliseret, gebyrerne 
og den gennemsnitlige regionale værdi af 
plantningsrettigheder, under forordning 
(EF) nr. 1234/2007.
c) Medlemsstaterne forelægger hvert år 
senest den 1. marts en rapport om 
gennemførelsen i det foregående 
regnskabsår af de foranstaltninger i deres 
støtteprogrammer, der er omhandlet i del 
II, afsnit I, kapitel IV, afdeling IVb. 
I disse rapporter opregnes og gøres der 
rede for de foranstaltninger, til hvilke der 
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er ydet EU-støtte som led i 
støtteprogrammerne, og der gives navnlig 
oplysninger om gennemførelsen af de 
salgsfremmende foranstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 43.
(d) Medlemsstaterne forelægger senest 
den 1. marts 2014 Kommissionen en 
evaluering af omkostninger og gevinster 
ved støtteprogrammerne og angiver, 
hvordan de kan gøres mere effektive.
e) Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage regler 
for meddelelser og evaluering for at sikre, 
at denne artikel anvendes ensartet. 

Or. fr

Ændringsforslag 1493
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Vinavlsprodukter bringes i omsætning i 
EU, når de ledsages af et dokument, der er 
godkendt af myndighederne.

1. Vinavlsprodukter bringes i omsætning i 
EU, når de ledsages af et dokument, der er 
godkendt af myndighederne. Under 
hensyntagen til behovet for at 
standardisere og forenkle de dokumenter, 
medlemsstaterne anvender, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 160 og fastsætte regler for den 
model for omsætningsdokumenter, der 
skal anvendes .

Or. pt

Ændringsforslag 1494
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fysiske eller juridiske personer eller 
sammenslutninger af sådanne personer, der
ligger inde med vinavlsprodukter i 
forbindelse med udøvelsen af deres 
erhverv, navnlig producenter, aftappere og 
forarbejdningsvirksomheder samt 
vinhandlere, skal føre ind- og 
udgangsbøger for disse produkter.

2. Fysiske eller juridiske personer eller 
sammenslutninger af sådanne personer, der 
i forbindelse med udøvelsen af deres 
erhverv, ligger inde med vinavlsprodukter, 
som skal bringes i omsætning, navnlig 
producenter, aftappere og 
forarbejdningsvirksomheder samt 
vinhandlere, skal føre ind- og 
udgangsbøger for disse produkter.

Or. pt

Ændringsforslag 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at lette transporten af 
vinavlsprodukter og medlemsstaternes 
kontrol deraf tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i henhold til artikel 160 
vedrørende følgende:

3. Under hensyntagen til behovet for at 
lette transporten af vinavlsprodukter og 
medlemsstaternes kontrol deraf samt til 
bestemmelserne i stk 1. tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160 vedrørende følgende:

Or. pt

Ændringsforslag 1496
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) forenkling og standardisering af 
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fortegnelsen

Or. pt

Ændringsforslag 1497
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) regler for, hvilken struktur registret 
skal have, hvilke produkter det skal 
indeholde, og hvornår registre skal føres, 
samt regler for lukning af registre.

Or. de

Ændringsforslag 1498
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 103 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) regler for, hvilken struktur registret 
skal have, hvilke produkter det skal 
indeholde, og hvornår registre skal føres, 
samt regler for lukning af registre

udgår

Or. de

Ændringsforslag 1499
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 102 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103b
Forbud mod plantning af nye vinstokke

1. Generelt er det forbudt at plante 
vinstokke af druesorter, der kan 
klassificeres efter artikel 24, stk. 1 i 
Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 
29. april 2008.
2. Dobbeltpodning af druesorter, der 
henvises til i stk. 1, på andre sorter end 
druesorter, der henvises til i den nævnte 
artikel er ligeledes forbudt.
3. Uanset stk. 1 og 2 er plantning og 
dobbeltpodning som omhandlet i nævnte 
stykker tilladt, hvis der foreligger:
a) en nyplantningsrettighed, der er tildelti 
henhold til artikel 103c
b) en genplantningsrettighed, der er tildelt 
i henhold til artikel 103d
c) en plantningsrettighed, som er tildelt 
fra en reserve i henhold til artikel 103e og 
103f.
4. De i stk. 3 omhandlede 
plantningsrettigheder tildeles i hektar.
5. Artikel 103c til 103f anvendes mindst 
indtil 31. december 2020.
6. Medlemsstaterne kan på deres område 
beslutte at  forlænge den frist, der er 
fastsat i foregående stykke. I sådanne 
tilfælde anvendes reglerne for ordningen 
for plantningsrettigheder i denne artikel i 
overensstemmelse hermed i en given 
medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 1500
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 103 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103b
Forbud mod plantning af nye vinstokke

1. Generelt er det forbudt at plante 
vinstokke af druesorter, der kan 
klassificeres efter artikel 24, stk. 1 i 
Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 af 
29. april 2008.
2. Dobbeltpodning af druesorter, der 
henvises til i stk. 1, på andre sorter end 
druesorter, der henvises til i den nævnte 
artikel er ligeledes forbudt.
3. Uanset stk. 1 og 2 er plantning og 
dobbeltpodning som omhandlet i nævnte 
stykker tilladt, hvis der foreligger:
a) en nyplantningsrettighed, der er tildelt i 
henhold til artikel 103c
b) en genplantningsrettighed, der er tildelt 
i henhold til artikel 103d
c) en plantningsrettighed, som er tildelt 
fra en reserve i henhold til artikel 103e og 
103f.
4. De i stk. 3 omhandlede 
plantningsrettigheder tildeles i hektar.
5. Artikel 103c til 103f anvendes mindst 
indtil 31. december 2020.
6. Medlemsstaterne kan på deres område 
beslutte at forlænge den frist, der er 
fastsat i foregående stykke. I sådanne 
tilfælde anvendes reglerne for ordningen 
for plantningsrettigheder i denne artikel i 
overensstemmelse hermed i en given 
medlemsstat.

Or. es

Begrundelse

Alle ændringsforslagene til denne artikel søger at bevare et system, der styrer 
produktionspotentialet og forbedrer priskvalitet og -stabilitet, hvilket ikke koster Fællesskabet 
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noget, og har vist sig at være effektivt.

Ændringsforslag 1501
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103c
Nyplantningsrettigheder

1. Medlemsstaterne kan uden at dette 
berører den foregående artikel tildele 
producenterne nyplantningsrettigheder 
for arealer:
a) der er bestemt til nyplantning i 
forbindelse med jordfordeling eller 
ekspropriation, som af hensyn til 
almenvellet er vedtaget i medfør af 
gældende national lovgivning
b) der er bestemt til forsøg
c) der er bestemt til podningsgartneri eller
d) hvis vin eller vinavlsprodukter 
udelukkende er bestemt til vinavlerens 
privatforbrug.
2. Nyplantningsrettigheder skal:
a) udøves af den producent, der har fået 
dem tildelt
b) udøves inden udgangen af det andet 
produktionsår efter det produktionsår, 
hvor de blev tildelt
c) anvendes til de formål, som tildelingen 
gælder.

Or. es

Ændringsforslag 1502
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 103 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103c
Nyplantningsrettigheder

1. Medlemsstaterne kan uden at dette 
berører den foregående artikel tildele 
producenterne nyplantningsrettigheder 
for arealer:
a) der er bestemt til nyplantning i 
forbindelse med jordfordeling eller 
ekspropriation, som af hensyn til 
almenvellet er vedtaget i medfør af 
gældende national lovgivning
b) der er bestemt til forsøg
c) der er bestemt til podningsgartneri eller
d) hvis vinavlsprodukter udelukkende er 
bestemt til vinavlerens privatforbrug.
2. Nyplantningsrettigheder skal:
a) udøves af den producent, der har fået 
dem tildelt
b) udøves inden udgangen af det andet 
produktionsår efter det produktionsår, 
hvor de blev tildelt
c) anvendes til de formål, som tildelingen 
gælder.

Or. es

Ændringsforslag 1503
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 d (ny)



PE494.484v01-00 74/169 AM\909518DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103d
Genplantningsrettigheder

1. Medlemsstaterne tildeler 
genplantningsrettigheder til producenter, 
der har ryddet et retligt anerkendt og 
registreret vindyrkningsareal. Ryddede 
arealer, for hvilke, der er ydet 
rydningspræmie, tildeles imidlertid ikke 
genplantingsrettigheder.
2. Medlemsstaterne kan tildele 
genplantningsrettigheder til producenter, 
der forpligter sig til at rydde et 
vindyrkningsareal. I sådanne tilfælde 
ryddes det pågældende areal senest ved 
udgangen af det tredje år efter, at de nye 
vinstokke, som 
genplantningsrettighederne gælder, er 
blevet plantet.
3. Genplantningsrettigheder tildeles for et 
areal, der svarer til det ryddede areal i 
renkultur.
4. Genplantningsrettighederne udøves på 
den bedrift, som har fået dem tildelt. 
Medlemsstaterne kan endvidere 
bestemme, at sådanne 
genplantningsrettigheder kun må udøves 
på det areal, der er blevet ryddet.
5. Uanset stk. 4 kan medlemsstaterne 
beslutte, at genplantningsrettigheder helt 
eller delvis kan overføres til en anden 
bedrift i samme medlemsstat i følgende 
tilfælde:
a) hvis en del af den berørte bedrift 
overgår til denne anden bedrift
b) hvis arealerne på denne anden bedrift 
er bestemt til:
i) produktion af vine med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, eller:
ii) til podningsgartneri.
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Medlemsstaterne sørger for, at 
anvendelsen af undtagelserne i første 
afsnit ikke fører til en samlet forøgelse af 
produktionskapaciteten på deres område, 
især i forbindelse med overførsler fra 
ikkekunstvandede arealer til 
kunstvandede arealer.
6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse 
på rettigheder, der kan sidestilles med 
genplantningsrettigheder, og som er 
erhvervet i henhold til tidligere 
Fællesskabsbestemmelser eller nationale 
bestemmelser.
7. Genplantningsrettigheder, der er tildelt 
i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, anvendes inden for 
de deri fastsatte frister.

Or. es

Ændringsforslag 1504
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 103 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103d
Genplantningsrettigheder

1. Medlemsstaterne tildeler 
genplantningsrettigheder til producenter, 
der har ryddet et retligt anerkendt og 
registreret vindyrkningsareal.
Ryddede arealer, for hvilke, der er ydet 
rydningspræmie, tildeles imidlertid ikke 
genplantingsrettigheder.
2. Medlemsstaterne kan tildele 
genplantningsrettigheder til producenter, 
der forpligter sig til at rydde et 
vindyrkningsareal. I sådanne tilfælde 
ryddes det pågældende areal senest ved 
udgangen af det tredje år efter, at de nye 
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vinstokke, som 
genplantningsrettighederne gælder, er 
blevet plantet.
3. Genplantningsrettigheder tildeles for et 
areal, der svarer til det ryddede areal i 
renkultur.
4. Genplantningsrettighederne udøves på 
den bedrift, som har fået dem tildelt. 
Medlemsstaterne kan endvidere 
bestemme, at sådanne 
genplantningsrettigheder kun må udøves 
på det areal, der er blevet ryddet.
5. Uanset stk. 4 kan medlemsstaterne 
fastsætte, at genplantningsrettigheder helt 
eller delvis kan overføres til en anden 
bedrift i samme medlemsstat i følgende 
tilfælde:
a) hvis en del af den berørte bedrift 
overgår til denne anden bedrift
b) hvis arealerne på denne anden bedrift 
er bestemt til:
i) produktion af vine med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, eller:
ii) til podningsgartneri.
Medlemsstaterne sørger for, at 
anvendelsen af undtagelserne i første 
afsnit ikke fører til en samlet forøgelse af 
produktionskapaciteten på deres område, 
især i forbindelse med overførsler fra 
ikkekunstvandede arealer til 
kunstvandede arealer.
6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse 
på rettigheder, der kan sidestilles med 
genplantningsrettigheder, og som er 
erhvervet i henhold til tidligere 
Fællesskabsbestemmelser eller nationale 
bestemmelser.
7. Genplantningsrettigheder, der er tildelt 
i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, anvendes inden for 
de deri fastsatte frister.
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Or. es

Ændringsforslag 1505
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103e
Nationale og regionale reserver af 

plantningsrettigheder
1. For at forbedre forvaltningen af 
produktionskapaciteten opretter 
medlemsstaterne en national reserve eller 
regionale reserver af 
plantningsrettigheder.
2. Medlemsstater, der har oprettet 
nationale eller regionale reserver af 
plantningsrettigheder i henhold til 
forordning (EF) nr. 1493/1999, kan 
bevare disse reserver, så længe de 
anvender ordningen for 
plantningsrettigheder i overensstemmelse 
med denne underafdeling.
3. Følgende plantningsrettigheder tilføres 
den nationale eller de regionale reserver, 
hvis de ikke er anvendt inden for den 
fastsatte frist:
a) nyplantningsrettigheder
b) genplantningsrettigheder
c) plantningsrettigheder, der er tildelt fra 
reserven.
4. Producenterne kan overføre 
genplantningsrettigheder til de nationale 
eller regionale reserver.
Betingelserne for en sådan overførsel, om 
nødvendigt mod en økonomisk 
godtgørelse fra medlemsstaten, bestemmes 
af medlemsstaten under hensyntagen til 
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parternes legitime interesser.
5. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte ikke at anvende en ordning med 
reserver, hvis de kan godtgøre, at der 
findes en anden effektiv ordning for 
forvaltning af plantningsrettigheder på 
hele deres område. Den alternative 
ordning kan om nødvendigt afvige fra de 
relevante bestemmelser i denne 
underafdeling.

Or. es

Ændringsforslag 1506
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 103 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103e
Reserver af plantningsrettigheder

1. For at forbedre forvaltningen af 
produktionskapaciteten opretter 
medlemsstaterne en national reserve eller 
regionale reserver af 
plantningsrettigheder.
2. Medlemsstater, der har oprettet 
nationale eller regionale reserver af 
plantningsrettigheder i henhold til 
forordning (EF) nr. 1493/1999, kan 
bevare disse reserver, så længe de 
anvender ordningen for 
plantningsrettigheder i overensstemmelse 
med denne underafdeling.
3. Følgende plantningsrettigheder tilføres 
den nationale eller de regionale reserver, 
hvis de ikke er anvendt inden for den 
fastsatte frist:
a) nyplantningsrettigheder
b) genplantningsrettigheder
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c) plantningsrettigheder, der er tildelt fra 
reserven.
4. Producenterne kan overføre 
genplantningsrettigheder til de nationale 
eller regionale reserver. Betingelserne for 
en sådan overførsel, om nødvendigt mod 
en økonomisk godtgørelse fra 
medlemsstaten, bestemmes af 
medlemsstaten under hensyntagen til 
parternes legitime interesser.
5. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne 
beslutte ikke at anvende en ordning med 
reserver, hvis de kan godtgøre, at der 
findes en anden effektiv ordning for 
forvaltning af plantningsrettigheder på 
hele deres område. Den alternative 
ordning kan om nødvendigt afvige fra de 
relevante bestemmelser i denne 
underafdeling.

Or. es

Ændringsforslag 1507
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103f
Tildeling af plantningsrettigheder fra en 

reserve
1. Medlemsstaterne kan tildele rettigheder 
fra en reserve:
a) uden modydelse til producenter, der er 
under 40 år, som har de nødvendige 
faglige kvalifikationer, som for første 
gang etablerer sig, og som er bedriftens 
driftsleder
b) mod betaling til nationale eller 
eventuelt regionale fonde til producenter, 



PE494.484v01-00 80/169 AM\909518DA.doc

DA

som har til hensigt at udnytte 
rettighederne til at beplante arealer, hvis 
produktion der er et sikkert marked for. 
Medlemsstaterne opstiller kriterier for 
fastsættelse af den i litra ...nævnte 
betaling
c) hvis størrelse kan variere afhængigt af 
de endelige produkt fra de pågældende 
vindyrkningsarealer og den resterende 
levetid af de rettigheder, der overføres
2. Når der udnyttes plantningsrettigheder 
fra en reserve, sikrer medlemsstaterne:
a) at stedet,  de anvendte sorter og 
dyrkningsmetoder garanterer, at den 
efterfølgende produktion er tilpasset 
efterspørgslen på markedet
b) at de pågældende udbytter er typiske 
for gennemsnittet i området, især når 
plantningsrettigheder fra en reserve for 
ikkekunstvandede arealer udnyttes på 
kunstvandede arealer.
3. Plantningsrettigheder fra en reserve, 
som ikke er udnyttet inden udgangen af 
det andet produktionsår efter det 
produktionsår, hvor de blev tildelt, 
fortabes og føres tilbage til reserven.
4. Plantningsrettigheder i en reserve, som 
ikke er udnyttet inden udgangen af det 
femte produktionsår efter, at de er tilført 
reserven, går tabt.
5. Hvis der findes regionale reserver i en 
medlemsstat, kan den pågældende 
medlemsstat fastsætte regler for overførsel 
af plantningsrettigheder mellem de 
regionale reserver. Hvis der findes både 
regionale og nationale reserver i en 
medlemsstat, kan den pågældende 
medlemsstat også tillade overførsler, der 
kan underlægges en 
nedsættelseskoefficient, mellem sådanne 
reserver.

Or. es
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Ændringsforslag 1508
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 103 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103f
Plantningsrettigheder fra en reserve

1. Medlemsstaterne kan tildele rettigheder 
fra en reserve:
a) uden modydelse til producenter, der er 
under 40 år, som har de nødvendige 
faglige kvalifikationer, som for første 
gang etablerer sig, og som er bedriftens 
driftsleder
b) mod betaling til nationale eller 
eventuelt regionale fonde til producenter, 
som har til hensigt at udnytte 
rettighederne til at beplante arealer, hvis 
produktion der er et sikkert marked for.
Medlemsstaterne opstiller kriterier for 
fastsættelse af de i litra b) fastsatte 
betalinger, hvis størrelse kan variere 
afhængigt af det endelige produkt fra de 
pågældende vindyrkningsarealer og den 
resterende levetid af de rettigheder, der 
overføres.
2. Når der udnyttes plantningsrettigheder 
fra en reserve, sikrer medlemsstaterne:
a) at stedet,  de anvendte sorter og 
dyrkningsmetoder garanterer, at den 
efterfølgende produktion er tilpasset 
efterspørgslen på markedet
b) at de pågældende udbytter er typiske 
for gennemsnittet i området, især når 
plantningsrettigheder fra en reserve for 
ikkekunstvandede arealer udnyttes på 
kunstvandede arealer.
3. Plantningsrettigheder fra en reserve, 
som ikke er udnyttet inden udgangen af 
det andet produktionsår efter det 
produktionsår, hvor de blev tildelt, 
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fortabes og føres tilbage til reserven.
4. Plantningsrettigheder i en reserve, som 
ikke er udnyttet inden udgangen af det 
femte produktionsår efter, at de er tilført 
reserven, går tabt.
5. Hvis der findes regionale reserver i en 
medlemsstat, kan den pågældende 
medlemsstat fastsætte regler for overførsel 
af plantningsrettigheder mellem de 
regionale reserver. Hvis der findes både 
regionale og nationale reserver i en 
medlemsstat, kan den pågældende 
medlemsstat også tillade overførsler, der 
kan underlægges en 
nedsættelseskoefficient, mellem sådanne 
reserver.

Or. es

Ændringsforslag 1509
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103g
De-minimis-reglen

Denne underafdeling finder kun 
anvendelse i de medlemsstater, hvor 
Fællesskabets ordning for 
plantningsrettigheder fandt anvendelse 
den 31. december 2007.

Or. es

Ændringsforslag 1510
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Forslag til forordning
Artikel 103 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103h
Strengere nationale regler

Medlemsstaterne kan vedtage strengere 
nationale regler for tildeling af 
nyplantningsrettigheder eller 
genplantningsrettigheder.
De kan også foreskrive, at ansøgninger 
herom og de relevante oplysninger, der 
skal gives i disse, skal suppleres med 
yderligere angivelser, der måtte være 
nødvendige for at overvåge udviklingen i 
produktionskapaciteten.

Or. es

Ændringsforslag 1511
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 103 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103i
Gennemførelsesforanstaltninger

De nødvendige foranstaltninger for 
gennemførelsen af dette underafsnit 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 162 i denne 
underafdeling.
Disse foranstaltninger kan omfatte:
a) bestemmelser som skal gøre det muligt 
at undgå  for store administrative 
omkostninger i forbindelse med 
anvendelse af de nævnte bestemmelser
b) sameksistens af vinstokke i medfør af
artikel 103f, stk. 2
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c) anvendelse af den i artikel 103f, stk. 5 
nævnte nedsættelseskoefficient.

Or. es

Ændringsforslag 1512
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103j
Gennemførelsesforanstaltninger

De nødvendige foranstaltninger for 
gennemførelsen af denne underafdeling 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 162 i denne 
forordning.
Disse foranstaltninger kan omfatte:
a) bestemmelser som skal gøre det muligt 
at undgå for store administrative 
omkostninger i forbindelse med 
anvendelse af de nævnte bestemmelser
b) sameksistens af vinstokke i medfør af 
artikel 103f, stk. 2
c) anvendelse af den i artikel 103f, stk. 5 
nævnte nedsættelseskoefficient.

Or. es

Ændringsforslag 1513
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel III – Afdeling III – Underafdeling 1 (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

UNDERAFDELING 1
ORDNING TIL REGULERING AF 

PRODUKTIONEN I 
MÆLKESEKTOREN

Artikel 103k
Definitioner

1. Ved anvendelsen af denne 
underafdeling forstås ved:
a) "mælk": det produkt, der fremkommer 
ved malkning af én eller flere køer
b) "andre mejeriprodukter": 
mejeriprodukter bortset fra mælk, især 
skummetmælk, fløde, smør, yoghurt og 
ost; hvor det er relevant, kan disse 
konverteres til "mælkeækvivalenter" ved 
anvendelse af koefficienter, der fastsættes 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter
c) "producent": en landbruger, hvis 
bedrift ligger på en medlemsstats 
geografiske område, og som producerer 
og afsætter mælk, eller som forbereder sig 
på at gøre det i meget nær fremtid
d) "bedrift": som defineret i artikel 4 i 
EU-forordningen om direkte betalinger
e) "opkøber": virksomheder eller 
sammenslutninger, som køber mælk af 
producenter
– for at indsamle, emballere, oplagre,
afkøle og forarbejde mælk eller 
mejeriprodukter, herunder på kontrakt
– for at sælge den videre til en eller flere 
virksomheder, der behandler eller 
forarbejder mælk eller andre 
mejeriprodukter
f) "leverance": enhver leverance af mælk, 
bortset fra andre mejeriprodukter, fra en 
producent til en opkøber, uanset om 
transporten foretages af producenten, en 
opkøber, et foretagende, som forarbejder 
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eller behandler sådanne produkter, eller 
tredjemand
g) "direkte salg": en producents salg eller 
overdragelse af mælk direkte til 
forbrugerne og en producents salg eller 
overdragelse af andre mejeriprodukter
h) "afsætning": leverancer af mælk eller 
direkte salg af mælk eller andre 
mejeriprodukter
i) "individuel kvote": en producents kvote 
pr. 1. april i hver tolvmånedersperiode
j) "national kvote": den kvote, der er 
omhandlet i artikel 1031, som er fastsat 
for hver enkelt medlemsstat
k) "disponibel kvote": den kvote, som 
producenterne kan råde over den 31. 
marts i den tolvmånedersperiode, som 
overskudsafgiften beregnes for, under 
hensyntagen til alle overdragelser, alt salg 
og alle konverteringer og midlertidige 
omfordelinger som omhandlet i denne 
forordning, der har fundet sted i den 
pågældende tolvmånedersperiode.
2. Med hensyn til definitionerne i stk. 1, 
litra e), betragtes enhver sammenslutning 
af opkøbere fra samme geografiske 
område, der på sine medlemmers vegne 
udfører de nødvendige administrative og 
regnskabsmæssige opgaver i forbindelse 
med betalingen af overskudsafgiften, som 
opkøber. Ved anvendelsen af første 
punktum i dette afsnit betragtes 
Grækenland som ét geografisk område, 
hvor et offentligt organ kan sidestilles 
med en sammenslutning af opkøbere.
3. For navnlig at sikre, at ingen mængder 
mælk eller andre mejeriprodukter, som 
afsættes, udelukkes fra kvoteordningerne, 
kan Kommissionen, samtidig med at den 
overholder definitionen af "leverance" i 
stk. 1, litra f), justere definitionen af 
"direkte salg" ved en delegeret retsakt i 
henhold til artikel 80, stk. 1, litra i).

Artikel 103l
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Nationale kvoter
1. De nationale kvoter for produktion af 
mælk og andre mejeriprodukter i syv på 
hinanden følgende tolvmånedersperioder 
fra den 1. april 2015 (i det følgende 
benævnt "tolvmånedersperioder") er 
fastsat i bilag [VIIIa].
2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 
mellem producenterne i henhold til artikel 
60, idet der sondres mellem leverancer og 
direkte salg. En eventuel overskridelse af 
de nationale kvoter besluttes på nationalt 
plan i hver enkelt medlemsstat i 
overensstemmelse med denne 
underafdeling, og der sondres mellem 
leverancer og direkte salg.
3. De nationale kvoter, der er anført i 
bilag (VIIIa), fastsættes uden at foregribe 
en eventuel revision på baggrund af den 
generelle markedssituation og særlige 
forhold i visse medlemsstater.
4. For Bulgarien, Tjekkiet, Estland, 
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet 
omfatter de nationale kvoter al mælk og 
alle mælkeækvivalenter, der leveres til en 
opkøber eller sælges direkte, uanset om 
produktion eller afsætning sker i medfør 
af en overgangsordning i disse lande.
5. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter de bestemmelser, 
der er nødvendige for at opnå ensartet 
anvendelse af denne artikel i 
medlemsstaterne. Procedurer, meddelelser 
og tekniske kriterier fastsættes i disse 
bestemmelser.

Artikel 103m
Individuelle kvoter

1. Producenternes individuelle kvote eller 
kvoter pr. 1. april 2015 skal være lig med 
deres individuelle referencemængde(r) pr. 
31. marts 2015, uden at dette berører 
overdragelser, salg og konverteringer af 
kvoten, der træder i kraft den 1. april 
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2015.
2. Producenterne kan have en eller to 
individuelle kvoter, en for leverancer og 
en anden for direkte salg. En producents 
mængder kan kun konverteres fra den 
ene kvote til den anden af medlemsstatens 
kompetente myndighed efter behørigt 
begrundet anmodning fra producenten.
3. Hvis en producent har to kvoter, 
beregnes hans bidrag til en eventuel 
overskudsafgift separat for hver af dem.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter forhøje den del 
af den finske nationale kvote, der tildeles 
til leverancer, jf. artikel 59, til højst 
200 000 tons for at kompensere de finske 
SLOM-producenter. Denne reserve, der 
skal tildeles i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, kan udelukkende 
tildeles producenter, hvis ret til at 
genoptage produktionen er blevet påvirket 
af tiltrædelsen.
5. De individuelle kvoter ændres, hvis det 
er relevant, for hver af de pågældende 
tolvmånedersperioder, således at summen 
af de individuelle kvoter for leverancer og 
for direkte salg for hver medlemsstat ikke 
overskrider den tilsvarende del af den 
nationale kvote, der er justeret i henhold 
til artikel 103o for at tage hensyn til 
eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
overførsler til den nationale reserve, jf. 
artikel 103q.

Artikel 103n
Tildeling af kvoter fra den nationale 

reserve
Medlemsstaterne fastsætter de regler, der 
er nødvendige, for at producenterne på 
grundlag af objektive kriterier, som skal 
meddeles Kommissionen, kan få tildelt 
alle eller en del af kvoterne fra den 
nationale reserve, jf. artikel 103q.

Artikel 103o
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Forvaltning af kvoter
1. Kommissionen justerer inden udløbet 
af denne periode ved 
gennemførelsesretsakter, som fastsat i 
artikel 103af, for hver enkelt medlemsstat 
og for hver enkelt periode fordelingen af 
de nationale kvoter på "leverancer" og 
"direkte salg" i lyset af de konverteringer 
mellem de individuelle kvoter for 
leverancer og direkte salg, som 
producenterne har anmodet om.
2. Medlemsstaterne sender hvert år inden 
de datoer, som Kommissionen fastsætter, 
og efter de regler, den fastsætter ved en 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 162, Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for at:
a) foretage den justering, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1
b) beregne den overskudsafgift, som hver 
medlemsstat skal betale.

Artikel 103p
Fedtindhold

1. Hver producent tildeles et 
referencefedtindhold, som skal anvendes 
for den pågældende producents 
individuelle kvote for leverancer.
2. For så vidt angår de kvoter, 
producenterne får tildelt pr. 31. marts 
2015 i henhold til artikel 105c, stk. 1, er 
det referencefedtindhold, som er 
omhandlet i stk. 1, det samme som det 
referencefedtindhold, der anvendes for 
kvoten på denne dato.
3. Referencefedtindholdet ændres ved den 
konvertering, der er omhandlet i 
artikel 103m, stk. 2, og ved erhvervelse, 
overførsel eller midlertidig overførsel af 
kvoter i henhold til regler, der fastsættes 
af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 
103af, litra b).
4. For nye producenter, der har fået tildelt 
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en individuel kvote for leverancer 
udelukkende fra den nationale reserve, 
fastsættes fedtindholdet i henhold til 
regler, der fastsættes af Kommissionen 
ved en gennemførelsesretsakt i henhold til 
artikel 103af, litra b).
5. Det individuelle referencefedtindhold, 
der er nævnt i stk. 1, justeres eventuelt, 
når denne forordning træder i kraft, og 
derefter ved begyndelsen af hver 
tolvmånedersperiode i det omfang, det er 
nødvendigt, således at det vægtede 
gennemsnit af det individuelle 
repræsentative fedtindhold for hver 
medlemsstat ikke overstiger det 
referencefedtindhold, som er anført i 
bilag [VIIIb], med mere end 0,1 g/kg.

Artikel 103q
Den nationale reserve

1. Hver medlemsstat etablerer en national 
reserve som en del af de nationale kvoter, 
der er fastsat i bilag [VIIIa], navnlig med 
henblik på at foretage de tildelinger, der 
er fastsat i artikel 1031. Den nationale 
reserve suppleres efter behov ved 
inddragelse af de mængder, der er nævnt i 
artikel 103r, ved tilbageholdelse af en del 
af overførslerne, jf. artikel 103w, eller ved 
lineær nedskæring af samtlige 
individuelle kvoter. Disse kvoter fordeles 
fortsat efter det oprindelige 
anvendelsesformål, dvs. leverancer eller 
direkte salg.
2. Eventuelle supplerende kvoter, der 
tildeles en medlemsstat, tilgår automatisk 
den nationale reserve og fordeles efter det 
forventede behov mellem leverancer og 
direkte salg.
3. Kvoter, der tilgår den nationale reserve, 
har ikke noget referencefedtindhold.

Artikel 103r
Virksomhedsophør

1. Når en fysisk eller juridisk person, som 
råder over individuelle kvoter, ikke 
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længere opfylder betingelserne i artikel 
103ka, litra c), i en tolvmånedersperiode, 
overgår de tilsvarende mængder senest 
den 1. april i det efterfølgende kalenderår 
til den nationale reserve, medmindre den 
pågældende person igen bliver producent, 
jf. artikel 103l, litra c), inden denne dato.
Når den pågældende person igen bliver 
producent senest ved udgangen af den 
anden tolvmånedersperiode efter 
tilbagetrækningen, overgår hele eller en 
del af den individuelle kvote, som er 
trukket tilbage, til den pågældende person 
senest den 1. april efter 
ansøgningsdatoen.
2. Når producenterne ikke afsætter en 
mængde svarende til mindst 85 % af deres 
individuelle kvoter i løbet af mindst én 
tolvmånedersperiode, kan 
medlemsstaterne beslutte om og på hvilke 
betingelser, dele eller en del af den 
ubrugte kvote skal overgå til den 
nationale reserve.
Medlemsstaten fastsætter, på hvilke 
betingelser den pågældende producent 
igen får tildelt en kvote, hvis han 
genoptager afsætningen.
3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 
force majeure eller i behørigt begrundede 
tilfælde, som har midlertidig indflydelse 
på de pågældende producenters 
produktionskapacitet og er anerkendt som 
sådan af de kompetente myndigheder.

Artikel 103s
Midlertidige overførsler

1. Senest ved udløbet af hver 
tolvmånedersperiode tillader 
medlemsstaterne for den pågældende 
periode midlertidig overførsel af en del af 
de individuelle kvoter, som de dertil 
berettigede producenter ikke agter at 
udnytte.
Medlemsstaterne kan regulere 
overførslerne efter producentkategori 
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eller mælkeproduktionens struktur og 
begrænse dem til opkøberniveau eller 
inden for regioner samt give tilladelse til 
overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 103r, stk. 3, og 
fastsætte, i hvilket omfang producenten 
igen kan foretage overførsel.
2. Hver medlemsstat kan beslutte ikke at 
anvende stk. 1 ud fra et af følgende 
kriterier eller begge kriterier:
a) nødvendigheden af at lette 
strukturudvikling og strukturtilpasninger
b) altoverskyggende administrative behov.

Artikel 103t
Overførsler af kvoter sammen med jord

1. Individuelle kvoter overføres sammen 
med bedriften til den producent, som 
overtager bedriften ved salg, 
bortforpagtning, overdragelse ved arv, 
forskudsarv eller enhver anden 
overtagelse, der indebærer lignende 
retsvirkninger for producenten, efter 
regler, som medlemsstaterne fastsætter 
under hensyn til de arealer, der anvendes 
til mælkeproduktion, eller til andre 
objektive kriterier og eventuelt til en aftale 
mellem parterne. Den andel af kvoten, 
som eventuelt ikke er blevet overført 
sammen med bedriften, lægges til den 
nationale reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med stk. 1 
ved forpagtning eller andre 
arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, at kvoterne ikke 
skal overføres sammen med bedriften.
3. Hvis der overdrages jord til de 
offentlige myndigheder og/eller til brug i 
offentlighedens interesse, eller hvis 
overdragelsen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, sikrer 
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medlemsstaterne, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
parternes legitime interesser, og særlig 
foranstaltninger, der giver de tidligere 
producenter mulighed for at fortsætte med 
mælkeproduktion, hvis de ønsker det.
4. Hvis der ikke er enighed mellem 
parterne, i tilfælde af forpagtningsaftaler, 
der er ved at udløbe uden mulighed for 
forlængelse på samme vilkår, eller i 
situationer, der indebærer lignende 
retsvirkninger, overføres de pågældende 
individuelle kvoter helt eller delvis til 
producenten, som overtager dem i 
henhold til regler vedtaget af 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
parternes legitime interesser.

Artikel 103u
Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
eller for at forbedre miljøet kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
detaljerede regler, som de fastsætter 
under hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til 
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenterne ved begyndelsen af en 
tolvmånedersperiode mod betaling kan 
opnå, at den kompetente myndighed eller 
det organ, der er udpeget af denne 
myndighed, omfordeler individuelle 
kvoter, som ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er 
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
svarende til ovennævnte betaling
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c) centralisere og føre tilsyn med 
overførsler af kvoter uden jord
d) når det handler om overdragelse af jord 
med henblik på at forbedre miljøet, 
fastsætte, at den pågældende individuelle 
kvote tildeles en producent, som afstår sin 
jord, men ønsker at fortsætte sin 
mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord er tilladt med henblik på at 
forbedre mælkeproduktionens struktur
f) efter anmodning fra en producent til 
den ansvarlige myndighed eller til det 
organ, der er udpeget af denne 
myndighed, tillade endelig overførsel af 
kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord eller omvendt med henblik 
på at forbedre mælkeproduktionens 
struktur på bedriftsniveau eller at 
muliggøre ekstensivering af 
produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 
plan, på passende regionalt plan eller i 
specificerede indsamlingsområder.

Artikel 103v
Tilbageholdelse af kvoter

1. Medlemsstaterne kan i forbindelse med 
overførsler som omhandlet i artikel 103t 
og 103u på grundlag af objektive kriterier 
tilbageholde en del af de individuelle 
kvoter, som overføres til den nationale 
reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med 
artikel 103t og 103u med eller uden den 
tilhørende jord ved forpagtning eller 
andre arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, om og på hvilke 



AM\909518DA.doc 95/169 PE494.484v01-00

DA

betingelser kvoterne helt eller delvis skal 
overføres til den nationale reserve.

Artikel 103w
Støtte til erhvervelse af kvoter

En offentlig myndighed må i forbindelse 
med salg, overførsel eller tildeling af 
kvoter i henhold til denne afdeling ikke 
yde nogen form for finansiel støtte, der er 
direkte knyttet til erhvervelsen af kvoter.

Artikel 103x
Overskudsafgift

1. Mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den nationale kvote, 
pålægges en overskudsafgift.
Afgiften fastsættes til 27,83 EUR/100 kg 
mælk.
2. Medlemsstaterne skal betale 
Fællesskabet den overskudsafgift, der 
følger af en overskridelse af den nationale 
kvote beregnet på nationalt plan og 
særskilt for leverancer og direkte salg, og 
skal indbetale 99 % af den afgift, der skal 
betales, til EGFL mellem den 16. oktober 
og den 30. november efter den 
pågældende tolvmånedersperiode.
3. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for 
Landbrugsfondene et beløb svarende til 
den ubetalte overskudsafgift fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel xx og 
artikel xx, stk. x, i den horisontale 
forordning. Inden Kommissionen træffer 
sin beslutning, underretter den den 
pågældende medlemsstat, som skal give sit 
svar inden for en uge. Artikel xx i den 
horisontale forordning finder anvendelse.

Artikel 103y
Producenternes bidrag til 

overskudsafgiften
Overskudsafgiften fordeles i henhold til 
artikel 103x og 103ac fuldt ud på de 
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producenter, der har medvirket til 
overskridelserne af de nationale kvoter, 
som omhandlet i artikel 103l, stk. 2.
Producenterne har pligt til at betale 
medlemsstaten deres andel af den 
overskudsafgift, der skal betales, og som 
beregnes i henhold til artikel 103o, 103p 
og 103z, alene fordi de har overskredet 
deres disponible kvoter, jf. dog 
artikel 103z, og artikel 103ac, stk. 1.

Artikel 103z
Overskudsafgift på leverancer

1. Med henblik på den endelige beregning 
af overskudsafgiften forhøjes eller 
nedsættes de mængder, der er leveret af 
hver enkelt producent, således at den 
eventuelle forskel mellem det faktiske 
fedtindhold og referencefedtindholdet 
afspejles.
2. Den enkelte producents bidrag til 
betalingen af overskudsafgiften fastsættes 
efter omfordeling af en eventuelt 
uudnyttet del af den nationale kvote, der 
er afsat til leverancer, enten i forhold til 
hver enkelt producents individuelle kvoter 
eller på grundlag af objektive kriterier, 
der fastsættes af medlemsstaterne:
a) enten på nationalt plan på grundlag af 
den mængde, hvormed den enkelte 
producents kvote er overskredet, eller
b) først på opkøberniveau og derefter om 
nødvendigt på nationalt plan.

Artikel 103aa
Opkøbernes rolle

1. Opkøberne har ansvaret for at opkræve 
den andel af overskudsafgiften, som de 
berørte producenter skal betale, og skal 
inden en dato, som Kommissionen 
fastsætter ved gennemførelsesretsakter, jf. 
artikel 103af, litra d), f) og g), til 
medlemsstatens ansvarlige organ 
indbetale disse bidrag, der fratrækkes den 
mælkepris, som betales til de producenter, 
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der er ansvarlige for overskridelsen, eller, 
hvis dette ikke er muligt, opkræves på 
enhver anden passende måde.
2. Hvis en opkøber helt eller delvis træder 
i stedet for én eller flere opkøbere, tages 
der hensyn til producenternes individuelle 
kvoter for den resterende del af den 
løbende tolvmånedersperiode efter 
fradrag af allerede leverede mængder og 
under hensyntagen til deres fedtindhold. 
Dette stykke finder også anvendelse, hvis 
en producent overgår fra én opkøber til en 
anden.
3. Hvis de mængder, en producent har 
leveret, i en referenceperiode overstiger 
hans disponible kvote, kan den 
pågældende medlemsstat bestemme, at 
opkøberen i henhold til detaljerede regler, 
der fastlægges af medlemsstaten, som 
forskud på producentens andel i afgiften 
skal tilbageholde en del af mælkeprisen 
for hver af denne producents leverancer, 
der overstiger vedkommendes kvote. 
Medlemsstaten kan etablere særlige 
ordninger, der gør det muligt for 
opkøberne at tilbageholde dette forskud, 
når producenterne leverer til flere 
opkøbere.

Artikel 103ab
Godkendelse

Status som opkøber er underlagt 
forudgående godkendelse fra 
medlemsstaten i henhold til kriterier, der 
fastsættes af Kommissionen ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 103ae, litra f), og med den 
procedure, der er fastsat ved 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 103af.

Artikel 103ac
Overskudsafgift på direkte salg

1. Ved direkte salg fastsætter 
medlemsstaten den enkelte producents 
bidrag til betalingen af overskudsafgiften 
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efter eventuel omfordeling af en eventuel 
uudnyttet del af den nationale kvote, der 
er afsat til leverancer, på passende 
regionalt plan eller på nationalt plan.
2. Medlemsstaterne fastsætter 
udgangspunktet for beregning af 
producentens bidrag til overskudsafgiften 
på grundlag af den samlede mængde 
mælk, som er solgt, overdraget eller 
anvendt til fremstilling af de 
mejeriprodukter, som er solgt eller 
overdraget, ved at anvende de kriterier, 
som Kommissionen fastsætter ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 103ae, litra b).
3. Ingen korrektion med hensyn til 
fedtindhold tages i betragtning i 
forbindelse med uarbejdelsen af den 
endelige beregning af overskudsafgiften.
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 103af, 
litra d) og f), om og hvordan 
overskudsafgiften skal betales til 
medlemsstatens kompetente organ.

Artikel 103ad
Overskydende eller skyldige beløb

1. Hvis overskudsafgiften skal betales i 
forbindelse med leverancer eller direkte 
salg, og de bidrag, der er opkrævet fra 
producenterne, overstiger afgiften, kan 
medlemsstaterne:
a) helt eller delvis anvende det 
overskydende beløb til at finansiere de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 103u, stk. 1, litra a), og/eller
b) omfordele det helt eller delvis til 
producenter, der
– falder ind under de prioritetskategorier, 
medlemsstaterne har fastlagt på grundlag 
af objektive kriterier, og inden for den 
periode, der fastsættes af Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 103ae, litra 
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g),
– befinder sig i en ekstraordinær situation 
som følge af en national foranstaltning, 
der er uden forbindelse med den 
kvoteordning for mælk og andre 
mejeriprodukter, som er omhandlet i dette 
kapitel.
2. Hvis det konstateres, at der ikke skal 
betales overskudsafgift, tilbagebetales de 
forskud, opkøberne eller medlemsstaten 
eventuelt har opkrævet, senest ved udløbet 
af den efterfølgende tolvmånedersperiode.
3. Hvis en opkøber ikke har opfyldt sin 
forpligtelse til at opkræve producentens 
bidrag til overskudsafgiften, jf. artikel 
103aa, kan medlemsstaten opkræve det 
skyldige beløb direkte hos producenten, 
uden at dette foregriber eventuelle 
sanktioner, den kan pålægge den opkøber, 
der ikke har opfyldt sin forpligtelse.
4. Hvis en producent eller en opkøber ikke 
overholder betalingsfristen, betales der 
morarenter, som fastsættes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt, jf. artikel 103af, 
litra e).

Artikel 103ae
Delegerede retsakter

For at sikre, at mælkekvoteordningens 
mål, navnlig effektiv udnyttelse og 
beregning af individuelle kvoter samt 
opkrævning og anvendelse af afgiften, 
nås, vedtager Kommissionen ved 
delegerede retsakter regler for:
a) midlertidige og endelige 
kvotekonverteringer
b) omfordeling af ikke-udnyttede kvoter
c) tærsklen for fedtkorrektionsfaktoren
d) producenternes forpligtelse til at levere 
til godkendte opkøbere
e) kriterier for medlemsstaternes 
godkendelse af opkøbere
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f) de objektive kriterier for omfordeling af 
overskydende afgift
g) en eventuel ændring af definitionen af 
"direkte salg", jf. artikel 103k, litra f).

Artikel 103af
Gennemførelsesretsakter

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de regler, der er 
nødvendige for anvendelsen af 
kvoteordningen, herunder:
a) de endelige konverteringer og 
fordelingen efter underretning af 
medlemsstaterne om de nationale kvoter 
på leverancer og direkte salg
b) fastsættelse af koefficienten for 
fedtindhold i de individuelle kvoter og 
fedtkorrektion
c) medlemsstaternes fastsættelse af 
mælkeækvivalenten
d) procedure, tidsfrist og fremgangsmåde 
for betaling af afgiften, omfordeling af 
overskydende afgift samt reduktion eller 
forskud, når tidsfristen skal overholdes
e) pålæggelse af morarenter for forsinket 
betaling og korrekte gebyrer på afgiften
f) underretning af producenterne om nye 
definitioner, meddelelse af individuelle 
kvoter og oplysning om afgiften
g) oplysning om anvendelse af og aftaler 
om den ekstra afgift i mælkesektoren
h) fastlæggelse af en model for angivelse 
af leverancer og direkte salg
i) producenters og opkøberes udarbejdelse 
af erklæringer, registrering og 
indberetning af oplysninger
j) kontrol af leverancer og direkte salg.

Or. es

Begrundelse

Kvoteordningen bør bibeholdes i mælkesektoren mindst indtil 2020 i tråd med Parlamentets 
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politik om at forlænge produktionsreguleringsordningerne for sukker og vin. Mælkesektoren 
har brug for mere tid til ved en "blød landing" at tilpasse sig til liberaliseringen af markedet.

Ændringsforslag 1514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel III – Afdeling III – Underafdeling 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

UNDERAFDELING 1
ORDNING TIL REGULERING AF 

PRODUKTIONEN I 
MÆLKESEKTOREN

Artikel 103k
Definitioner

1. Ved anvendelsen af denne 
underafdeling forstås ved:
a) "mælk": det produkt, der fremkommer 
ved malkning af én eller flere køer
b) "andre mejeriprodukter": 
mejeriprodukter bortset fra mælk, især 
skummetmælk, fløde, smør, yoghurt og 
ost; hvor det er relevant, kan disse 
konverteres til "mælkeækvivalenter" ved 
anvendelse af koefficienter, der fastsættes 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter
c) "producent": en landbruger, hvis 
bedrift ligger på en medlemsstats 
geografiske område, og som producerer 
og afsætter mælk, eller som forbereder sig 
på at gøre det i meget nær fremtid
d) "bedrift": som defineret i artikel 4 i 
EU-forordningen om direkte betalinger
e) "opkøber": virksomheder eller 
sammenslutninger, som køber mælk af 
producenter
– for en eller flere gange at indsamle, 
emballere, oplagre, afkøle og forarbejde 
mælk eller mejeriprodukter, herunder på 
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kontrakt
– for at sælge den videre til en eller flere 
virksomheder, der behandler eller 
forarbejder mælk eller andre 
mejeriprodukter.
f) "leverance": enhver leverance af mælk, 
bortset fra andre mejeriprodukter, fra en 
producent til en opkøber, uanset om 
transporten foretages af producenten, en 
opkøber, et foretagende, som forarbejder 
eller behandler sådanne produkter, eller 
tredjemand
g) "direkte salg": en producents salg eller 
overdragelse af mælk direkte til 
forbrugerne og en producents salg eller 
overdragelse af andre mejeriprodukter
h) "afsætning": leverancer af mælk eller 
direkte salg af mælk eller andre 
mejeriprodukter
i) "individuel kvote": en producents kvote 
pr. 1. april i hver tolvmånedersperiode
j) "national kvote": den kvote, der er 
omhandlet i artikel 1031, som er fastsat 
for hver enkelt medlemsstat
k) "disponibel kvote": den kvote, som 
producenterne kan råde over den 31. 
marts i den tolvmånedersperiode, som 
overskudsafgiften beregnes for, under 
hensyntagen til alle overdragelser, alt salg 
og alle konverteringer og midlertidige 
omfordelinger som omhandlet i denne 
forordning, der har fundet sted i den 
pågældende tolvmånedersperiode.
2. Med hensyn til definitionerne i stk. 1, 
litra e), betragtes enhver sammenslutning 
af opkøbere fra samme geografiske 
område, der på sine medlemmers vegne 
udfører de nødvendige administrative og 
regnskabsmæssige opgaver i forbindelse 
med betalingen af overskudsafgiften, som 
opkøber. Ved anvendelsen af første 
punktum i dette afsnit betragtes 
Grækenland som ét geografisk område, 
hvor et offentligt organ kan sidestilles 
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med en sammenslutning af opkøbere.
3. For navnlig at sikre, at ingen mængder 
mælk eller andre mejeriprodukter, som 
afsættes, udelukkes fra kvoteordningerne, 
kan Kommissionen, samtidig med at den 
overholder definitionen af "leverance" i 
stk. 1, litra f), justere definitionen af 
"direkte salg" ved en delegeret retsakt i 
henhold til artikel 80, stk. 1, litra i).

Artikel 103k
Nationale kvoter

1. De nationale kvoter for produktion af 
mælk og andre mejeriprodukter i syv på 
hinanden følgende tolvmånedersperioder 
fra den 1. april 2015 (i det følgende 
benævnt "tolvmånedersperioder") er 
fastsat i bilag [VIIIa].
2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 
mellem producenterne i henhold til artikel 
60, idet der sondres mellem leverancer og 
direkte salg. En eventuel overskridelse af 
de nationale kvoter besluttes på nationalt 
plan i hver enkelt medlemsstat i 
overensstemmelse med denne 
underafdeling, og der sondres mellem 
leverancer og direkte salg.
3. De nationale kvoter, der er anført i 
bilag (VIIIa), fastsættes uden at foregribe 
en eventuel revision på baggrund af den
generelle markedssituation og særlige 
forhold i visse medlemsstater.
4. For Bulgarien, Tjekkiet, Estland, 
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet 
omfatter de nationale kvoter al mælk og 
alle mælkeækvivalenter, der leveres til en 
opkøber eller sælges direkte, uanset om 
produktion eller afsætning sker i medfør 
af en overgangsordning i disse lande.
5. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter de bestemmelser, 
der er nødvendige for at opnå ensartet 
anvendelse af denne artikel i 
medlemsstaterne. Procedurer, meddelelser 
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og tekniske kriterier fastsættes i disse 
bestemmelser.

Artikel 103m
Individuelle kvoter

1. Producenternes individuelle kvote eller 
kvoter pr. 1. april 2015 skal være lig med 
deres individuelle referencemængde(r) pr. 
31. marts 2015, uden at dette berører 
overdragelser, salg og konverteringer af 
kvoten, der træder i kraft den 1. april 
2015.
2. Producenterne kan have en eller to 
individuelle kvoter, en for leverancer og 
en anden for direkte salg. En producents 
mængder kan kun konverteres fra den 
ene kvote til den anden af medlemsstatens 
kompetente myndighed efter behørigt 
begrundet anmodning fra producenten.
3. Hvis en producent har to kvoter, 
beregnes hans bidrag til en eventuel 
overskudsafgift separat for hver af dem.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter forhøje den del 
af den finske nationale kvote, der tildeles 
til leverancer, jf. artikel 59, til højst 
200 000 tons for at kompensere de finske 
SLOM-producenter. Denne reserve, der 
skal tildeles i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, kan udelukkende 
tildeles producenter, hvis ret til at 
genoptage produktionen er blevet påvirket 
af tiltrædelsen.
5. De individuelle kvoter ændres, hvis det 
er relevant, for hver af de pågældende 
tolvmånedersperioder, således at summen 
af de individuelle kvoter for leverancer og 
for direkte salg for hver medlemsstat ikke 
overskrider den tilsvarende del af den 
nationale kvote, der er justeret i henhold 
til artikel 103o for at tage hensyn til 
eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
overførsler til den nationale reserve, jf. 
artikel 103q.

Artikel 103n
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Tildeling af kvoter fra den nationale 
reserve

Medlemsstaterne fastsætter de regler, der 
er nødvendige, for at producenterne på 
grundlag af objektive kriterier, som skal 
meddeles Kommissionen, kan få tildelt 
alle eller en del af kvoterne fra den 
nationale reserve, jf. artikel 103q.

Artikel 103o
Forvaltning af kvoter

1. Kommissionen justerer inden udløbet 
af denne periode ved 
gennemførelsesretsakter, som fastsat i 
artikel 103af, for hver enkelt medlemsstat 
og for hver enkelt periode fordelingen af 
de nationale kvoter på "leverancer" og 
"direkte salg" i lyset af de konverteringer 
mellem de individuelle kvoter for 
leverancer og direkte salg, som 
producenterne har anmodet om.
2. Medlemsstaterne sender hvert år inden 
de datoer, som Kommissionen fastsætter, 
og efter de regler, den fastsætter ved en 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 162, Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for at:
a) foretage den justering, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1
b) beregne den overskudsafgift, som hver 
medlemsstat skal betale.

Artikel 103p
Fedtindhold

1. Hver producent tildeles et 
referencefedtindhold, som skal anvendes 
for den pågældende producents 
individuelle kvote for leverancer.
2. For så vidt angår de kvoter, 
producenterne får tildelt pr. 31. marts 
2015 i henhold til artikel 105c, stk. 1, er 
det referencefedtindhold, som er 
omhandlet i stk. 1, det samme som det 
referencefedtindhold, der anvendes for 
kvoten på denne dato.
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3. Referencefedtindholdet ændres ved den 
konvertering, der er omhandlet i 
artikel 103m, stk. 2, og ved erhvervelse, 
overførsel eller midlertidig overførsel af 
kvoter i henhold til regler, der fastsættes 
af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 
103af, litra b).
4. For nye producenter, der har fået tildelt 
en individuel kvote for leverancer 
udelukkende fra den nationale reserve, 
fastsættes fedtindholdet i henhold til 
regler, der fastsættes af Kommissionen 
ved en gennemførelsesretsakt i henhold til 
artikel 103af, litra b).
5. Det individuelle referencefedtindhold, 
der er nævnt i stk. 1, justeres eventuelt, 
når denne forordning træder i kraft, og 
derefter ved begyndelsen af hver 
tolvmånedersperiode i det omfang, det er 
nødvendigt, således at det vægtede 
gennemsnit af det individuelle 
repræsentative fedtindhold for hver 
medlemsstat ikke overstiger det 
referencefedtindhold, som er anført i 
bilag [VIIIb], med mere end 0,1 g/kg.

Artikel 103q
Den nationale reserve

1. Hver medlemsstat etablerer en national 
reserve som en del af de nationale kvoter, 
der er fastsat i bilag [VIIIa], navnlig med 
henblik på at foretage de tildelinger, der 
er fastsat i artikel 1031. Den nationale 
reserve suppleres efter behov ved 
inddragelse af de mængder, der er nævnt i 
artikel 103r, ved tilbageholdelse af en del 
af overførslerne, jf. artikel 103w, eller ved 
lineær nedskæring af samtlige 
individuelle kvoter. Disse kvoter fordeles 
fortsat efter det oprindelige 
anvendelsesformål, dvs. leverancer eller 
direkte salg.
2. Eventuelle supplerende kvoter, der 
tildeles en medlemsstat, tilgår automatisk 
den nationale reserve og fordeles efter det 
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forventede behov mellem leverancer og 
direkte salg.
3. Kvoter, der tilgår den nationale reserve, 
har ikke noget referencefedtindhold.

Artikel 103r
Virksomhedsophør

1. Når en fysisk eller juridisk person, som 
råder over individuelle kvoter, ikke 
længere opfylder betingelserne i artikel 
103ka, litra c), i en tolvmånedersperiode, 
overgår de tilsvarende mængder senest 
den 1. april i det efterfølgende kalenderår 
til den nationale reserve, medmindre den 
pågældende person igen bliver producent, 
jf. artikel 103l, litra c), inden denne dato.
Når den pågældende person igen bliver 
producent senest ved udgangen af den 
anden tolvmånedersperiode efter 
tilbagetrækningen, overgår hele eller en 
del af den individuelle kvote, som er 
trukket tilbage, til den pågældende person 
senest den 1. april efter 
ansøgningsdatoen.
2. Når producenterne ikke afsætter en 
mængde svarende til mindst 85 % af deres 
individuelle kvoter i løbet af mindst én 
tolvmånedersperiode, kan 
medlemsstaterne beslutte om og på hvilke 
betingelser, dele eller en del af den 
ubrugte kvote skal overgå til den 
nationale reserve.
Medlemsstaten fastsætter, på hvilke 
betingelser den pågældende producent 
igen får tildelt en kvote, hvis han 
genoptager afsætningen.
3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 
force majeure eller i behørigt begrundede 
tilfælde, som har midlertidig indflydelse 
på de pågældende producenters 
produktionskapacitet og er anerkendt som 
sådan af de kompetente myndigheder.

Artikel 103s
Midlertidige overførsler
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1. Senest ved udløbet af hver 
tolvmånedersperiode tillader 
medlemsstaterne for den pågældende 
periode midlertidig overførsel af en del af 
de individuelle kvoter, som de dertil 
berettigede producenter ikke agter at 
udnytte.
Medlemsstaterne kan regulere 
overførslerne efter producentkategori 
eller mælkeproduktionens struktur og 
begrænse dem til opkøberniveau eller 
inden for regioner give tilladelse til 
overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 103r, stk. 3, og 
fastsætte, i hvilket omfang producenten 
igen kan foretage overførsel.
2. Hver medlemsstat kan beslutte ikke at 
anvende stk. 1 ud fra et af følgende 
kriterier eller begge kriterier:
a) nødvendigheden af at lette 
strukturudvikling og strukturtilpasninger
b) altoverskyggende administrative behov.

Artikel 103t
Overførsler af kvoter sammen med jord

1. Individuelle kvoter overføres sammen 
med bedriften til den producent, som 
overtager bedriften ved salg, 
bortforpagtning, overdragelse ved arv, 
forskudsarv eller enhver anden 
overtagelse, der indebærer lignende 
retsvirkninger for producenten, efter 
regler, som medlemsstaterne fastsætter 
under hensyn til de arealer, der anvendes 
til mælkeproduktion, eller til andre 
objektive kriterier og eventuelt til en aftale 
mellem parterne. Den andel af kvoten, 
som eventuelt ikke er blevet overført 
sammen med bedriften, lægges til den 
nationale reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med stk. 1 
ved forpagtning eller andre 
arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
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grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, at kvoterne ikke 
skal overføres sammen med bedriften.
3. Hvis der overdrages jord til de 
offentlige myndigheder og/eller til brug i 
offentlighedens interesse, eller hvis 
overdragelsen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, sikrer 
medlemsstaterne, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
parternes legitime interesser, og særlig 
foranstaltninger, der giver de tidligere 
producenter mulighed for at fortsætte med 
mælkeproduktion, hvis de ønsker det.
4. Hvis der ikke er enighed mellem 
parterne, i tilfælde af forpagtningsaftaler, 
der er ved at udløbe uden mulighed for 
forlængelse på samme vilkår, eller i 
situationer, der indebærer lignende 
retsvirkninger, overføres de pågældende 
individuelle kvoter helt eller delvis til 
producenten, som overtager dem i 
henhold til regler vedtaget af 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
parternes legitime interesser.

Artikel 103u
Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
eller for at forbedre miljøet kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
detaljerede regler, som de fastsætter 
under hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til 
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenterne ved begyndelsen af en 
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tolvmånedersperiode mod betaling kan 
opnå, at den kompetente myndighed eller 
det organ, der er udpeget af denne 
myndighed, omfordeler individuelle 
kvoter, som ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
svarende til ovennævnte betaling
c) centralisere og føre tilsyn med 
overførsler af kvoter uden jord
d) når det handler om overdragelse af jord 
med henblik på at forbedre miljøet, 
fastsætte, at den pågældende individuelle 
kvote tildeles en producent, som afstår sin 
jord, men ønsker at fortsætte sin 
mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overdragelse af den 
tilsvarende jord er tilladt med henblik på 
at forbedre mælkeproduktionens struktur
f) efter anmodning fra en producent til 
den ansvarlige myndighed eller til det 
organ, der er udpeget af denne 
myndighed, tillade endelig overførsel af 
kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord eller omvendt med henblik 
på at forbedre mælkeproduktionens 
struktur på bedriftsniveau eller at 
muliggøre ekstensivering af 
produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 
plan, på passende regionalt plan eller i 
specificerede indsamlingsområder.

Artikel 103v
Tilbageholdelse af kvoter

1. Medlemsstaterne kan i forbindelse med 
overførsler som omhandlet i artikel 103t 
og 103u på grundlag af objektive kriterier 
tilbageholde en del af de individuelle 
kvoter, som overføres til den nationale 
reserve.
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2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med 
artikel 103t og 103u med eller uden den 
tilhørende jord ved forpagtning eller 
andre arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, hvorvidt og på 
hvilke betingelser kvoterne helt eller 
delvis skal overføres til den nationale 
reserve.

Artikel 103w
Støtte til erhvervelse af kvoter

En offentlig myndighed må i forbindelse 
med salg, overførsel eller tildeling af 
kvoter i henhold til denne afdeling ikke 
yde nogen form for finansiel støtte, der er 
direkte knyttet til erhvervelsen af kvoter.

Artikel 103x
Overskudsafgift

1. Mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den nationale kvote, 
pålægges en overskudsafgift.
Afgiften fastsættes til 27,83 EUR/100 kg 
mælk.
2. Medlemsstaterne skal betale 
Fællesskabet den overskudsafgift, der 
følger af en overskridelse af den nationale 
kvote beregnet på nationalt plan og 
særskilt for leverancer og direkte salg, og 
skal indbetale 99 % af den afgift, der skal 
betales, til EGFL mellem den 16. oktober 
og den 30. november efter den 
pågældende tolvmånedersperiode.
3. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for 
Landbrugsfondene et beløb svarende til 
den ubetalte overskudsafgift fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel xx og 
artikel xx, stk. x, i den horisontale 
forordning. Inden Kommissionen træffer 
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sin beslutning, underretter den den 
pågældende medlemsstat, som skal give sit 
svar inden for en uge. Artikel xx i den 
horisontale forordning finder anvendelse.

Artikel 103y
Producenternes bidrag til 

overskudsafgiften
Overskudsafgiften fordeles i henhold til 
artikel 103x og 103ac fuldt ud på de 
producenter, der har medvirket til 
overskridelserne af de nationale kvoter, 
som omhandlet i artikel 103l, stk. 2.
Producenterne har pligt til at betale 
medlemsstaten deres andel af den 
overskudsafgift, der skal betales, og som 
beregnes i henhold til artikel 103o, 103p 
og 103z, alene fordi de har overskredet 
deres disponible kvoter, jf. dog 
artikel 103z, og artikel 103ac, stk. 1.

Artikel 103z
Overskudsafgift på leverancer

1. Med henblik på den endelige beregning 
af overskudsafgiften forhøjes eller 
nedsættes de mængder, der er leveret af 
hver enkelt producent, således at den 
eventuelle forskel mellem det faktiske 
fedtindhold og referencefedtindholdet 
afspejles.
2. Den enkelte producents bidrag til 
betalingen af overskudsafgiften efter 
omfordeling af en eventuelt uudnyttet del 
af den nationale kvote, der er afsat til 
leverancer, enten i forhold til hver enkelt 
producents individuelle kvoter eller på 
grundlag af objektive kriterier, der 
fastsættes af medlemsstaterne:
a) enten på nationalt plan på grundlag af 
den mængde, hvormed den enkelte 
producents kvote er overskredet, eller
b) først på opkøberniveau og derefter om 
nødvendigt på nationalt plan.

Artikel 103aa
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Opkøbernes rolle
1. Opkøberne har ansvaret for at opkræve 
den andel af overskudsafgiften, som de 
berørte producenter skal betale, og skal 
inden en dato, som Kommissionen 
fastsætter ved gennemførelsesretsakter, jf. 
artikel 103af, litra d), f) og g), til 
medlemsstatens ansvarlige organ 
indbetale disse bidrag, der fratrækkes den 
mælkepris, som betales til de producenter, 
der er ansvarlige for overskridelsen, eller, 
hvis dette ikke er muligt, opkræves på 
enhver anden passende måde.
2. Hvis en opkøber helt eller delvis træder 
i stedet for én eller flere opkøbere, tages 
der hensyn til producenternes individuelle 
kvoter for den resterende del af den 
løbende tolvmånedersperiode efter 
fradrag af allerede leverede mængder og 
under hensyntagen til deres fedtindhold. 
Dette stykke finder også anvendelse, hvis 
en producent overgår fra én opkøber til en 
anden.
3. Hvis de mængder, en producent har 
leveret, i en referenceperiode overstiger 
hans disponible kvote, kan den
pågældende medlemsstat bestemme, at 
opkøberen i henhold til detaljerede regler, 
der fastlægges af medlemsstaten, som 
forskud på producentens andel i afgiften 
skal tilbageholde en del af mælkeprisen 
for hver af denne producents leverancer, 
der overstiger hans kvote. Medlemsstaten 
kan etablere særlige ordninger, der gør 
det muligt for opkøberne at tilbageholde 
dette forskud, når producenterne leverer 
til flere opkøbere.

Artikel 103ab
Godkendelse

Status som opkøber er underlagt 
forudgående godkendelse fra 
medlemsstaten i henhold til kriterier, der 
fastsættes af Kommissionen ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 103ae, litra f), og med den 
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procedure, der er fastsat ved 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 103af.

Artikel 103ac
Overskudsafgift på direkte salg

1. Ved direkte salg fastsætter 
medlemsstaten den enkelte producents 
bidrag til betalingen af overskudsafgiften 
efter eventuel omfordeling af en eventuel 
uudnyttet del af den nationale kvote, der 
er afsat til leverancer, på passende 
regionalt plan eller på nationalt plan.
2. Medlemsstaterne fastsætter 
udgangspunktet for beregning af 
producentens bidrag til overskudsafgiften 
på grundlag af den samlede mængde 
mælk, som er solgt, overdraget eller 
anvendt til fremstilling af de 
mejeriprodukter, som er solgt eller 
overdraget, ved at anvende de kriterier, 
som Kommissionen fastsætter ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 103ae, litra b).
3. Ingen korrektion med hensyn til 
fedtindhold tages i betragtning i 
forbindelse med uarbejdelsen af den 
endelige beregning af overskudsafgiften.
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 103af, 
litra d) og f), om og hvordan 
overskudsafgiften skal betales til 
medlemsstatens kompetente organ.

Artikel 103ad
Overskydende eller skyldige beløb

1. Hvis overskudsafgiften skal betales i 
forbindelse med leverancer eller direkte 
salg, og de bidrag, der er opkrævet fra 
producenterne, overstiger afgiften, kan 
medlemsstaterne:
a) helt eller delvis anvende det 
overskydende beløb til at finansiere de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 103u, stk. 1, litra a), og/eller
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b) omfordele det helt eller delvis til 
producenter, der
– falder ind under de prioritetskategorier, 
medlemsstaterne har fastlagt på grundlag 
af objektive kriterier, og inden for den 
periode, der fastsættes af Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 103ae, litra 
g),
befinder sig i en ekstraordinær situation 
som følge af en national foranstaltning, 
der er uden forbindelse med den 
kvoteordning for mælk og andre 
mejeriprodukter, som er omhandlet i dette 
kapitel.
2. Hvis det konstateres, at der ikke skal 
betales overskudsafgift, tilbagebetales de 
forskud, opkøberne eller medlemsstaten 
eventuelt har opkrævet, senest ved udløbet 
af den efterfølgende tolvmånedersperiode.
3. Hvis en opkøber ikke har opfyldt sin 
forpligtelse til at opkræve producentens 
bidrag til overskudsafgiften, jf. artikel 
103aa, kan medlemsstaten opkræve det 
skyldige beløb direkte hos producenten, 
uden at dette foregriber eventuelle 
sanktioner, den kan pålægge den opkøber, 
der ikke har opfyldt sin forpligtelse.
4. Hvis en producent eller en opkøber ikke 
overholder betalingsfristen, betales der 
morarenter, som fastsættes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt, jf. artikel 103af, 
litra e).

Artikel 103ae
Delegerede retsakter

For at sikre, at mælkekvoteordningens 
mål, navnlig effektiv udnyttelse og 
beregning af individuelle kvoter samt 
opkrævning og anvendelse af afgiften, 
nås, vedtager Kommissionen ved 
delegerede retsakter regler for:
a) midlertidige og endelige 
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kvotekonverteringer
b) omfordeling af ikke-udnyttede kvoter
c) tærsklen for fedtkorrektionsfaktoren
d) producenternes forpligtelse til at levere 
til godkendte opkøbere
e) kriterier for medlemsstaternes 
godkendelse af opkøbere
f) de objektive kriterier for omfordeling af 
overskydende afgift
g) en eventuel ændring af definitionen af 
"direkte salg", jf. artikel 103k, litra f).

Artikel 103af
Gennemførelsesretsakter

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de regler, der er 
nødvendige for anvendelsen af 
kvoteordningen, herunder:
a) de endelige konverteringer og 
fordelingen efter underretning af 
medlemsstaterne om de nationale kvoter 
på leverancer og direkte salg
b) fastsættelse af koefficienten for 
fedtindhold i de individuelle kvoter og 
fedtkorrektion
c) medlemsstaternes fastsættelse af 
mælkeækvivalenten
d) procedure, tidsfrist og fremgangsmåde 
for betaling af afgiften, omfordeling af 
overskydende afgift samt reduktion eller 
forskud, når tidsfristen skal overholdes
e) pålæggelse af morarenter for forsinket 
betaling og korrekte gebyrer på afgiften
f) underretning af producenterne om nye 
definitioner, meddelelse af individuelle 
kvoter og oplysning om afgiften
g) oplysning om anvendelse af og aftaler 
om den ekstra afgift i mælkesektoren
h) fastlæggelse af en model for angivelse 
af leverancer og direkte salg
i) producenters og opkøberes udarbejdelse 
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af erklæringer, registrering og 
indberetning af oplysninger
j) kontrol af leverancer og direkte salg.

Or. es

Ændringsforslag 1515
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Del II – Afsnit II – Kapitel III – Afdeling III – Underafdeling 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

UNDERAFDELING 1
ORDNING TIL REGULERING AF 

PRODUKTIONEN I 
MÆLKESEKTOREN

Artikel 103k
Definitioner

1. Ved anvendelsen af denne 
underafdeling forstås ved:
a) "mælk": det produkt, der fremkommer 
ved malkning af én eller flere køer
b) "andre mejeriprodukter": 
mejeriprodukter bortset fra mælk, især 
skummetmælk, fløde, smør, yoghurt og 
ost; hvor det er relevant, kan disse 
konverteres til "mælkeækvivalenter" ved 
anvendelse af koefficienter, der fastsættes 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter
c) "producent": en landbruger, hvis 
bedrift ligger på en medlemsstats 
geografiske område, og som producerer 
og afsætter mælk, eller som forbereder sig 
på at gøre det i meget nær fremtid
d) "bedrift": som defineret i artikel 4 i 
EU-forordningen om direkte betalinger
e) "opkøber": virksomheder eller 
sammenslutninger, som køber mælk af 
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producenter
– for at indsamle, emballere, oplagre, 
afkøle og forarbejde mælk eller 
mejeriprodukter, herunder på kontrakt
– for at sælge den videre til en eller flere 
virksomheder, der behandler eller 
forarbejder mælk eller andre 
mejeriprodukter
f) "leverance": enhver leverance af mælk, 
bortset fra andre mejeriprodukter, fra en 
producent til en opkøber, uanset om 
transporten foretages af producenten, en 
opkøber, et foretagende, som forarbejder 
eller behandler sådanne produkter, eller 
tredjemand
g) "direkte salg": en producents salg eller 
overdragelse af mælk direkte til 
forbrugerne og en producents salg eller 
overdragelse af andre mejeriprodukter
h) "afsætning": leverancer af mælk eller 
direkte salg af mælk eller andre 
mejeriprodukter
i) "individuel kvote": en producents kvote 
pr. 1. april i hver tolvmånedersperiode
j) "national kvote": den kvote, der er 
omhandlet i artikel 1031, som er fastsat 
for hver enkelt medlemsstat
k) "disponibel kvote": den kvote, som 
producenterne kan råde over den 31. 
marts i den tolvmånedersperiode, som 
overskudsafgiften beregnes for, under 
hensyntagen til alle overdragelser, alt salg 
og alle konverteringer og midlertidige 
omfordelinger som omhandlet i denne 
forordning, der har fundet sted i den 
pågældende tolvmånedersperiode.
2. Med hensyn til definitionerne i stk. 1, 
litra e), betragtes enhver sammenslutning 
af opkøbere fra samme geografiske 
område, der på sine medlemmers vegne 
udfører de nødvendige administrative og 
regnskabsmæssige opgaver i forbindelse 
med betalingen af overskudsafgiften, som 
opkøber. Ved anvendelsen af første 
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punktum i dette afsnit betragtes 
Grækenland som ét geografisk område, 
hvor et offentligt organ kan sidestilles 
med en sammenslutning af opkøbere.
3. For navnlig at sikre, at ingen mængder 
mælk eller andre mejeriprodukter, som 
afsættes, udelukkes fra kvoteordningerne, 
kan Kommissionen, samtidig med at den 
overholder definitionen af "leverance" i 
stk. 1, litra f), justere definitionen af 
"direkte salg" ved en delegeret retsakt i 
henhold til artikel 80, stk. 1, litra i).

Artikel 103l
Nationale kvoter

1. De nationale kvoter for produktion af 
mælk og andre mejeriprodukter i syv på 
hinanden følgende tolvmånedersperioder 
fra den 1. april 2015 (i det følgende
benævnt "tolvmånedersperioder") er 
fastsat i bilag [VIIIa].
2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 
mellem producenterne i henhold til artikel 
60, idet der sondres mellem leverancer og 
direkte salg. En eventuel overskridelse af 
de nationale kvoter besluttes på nationalt 
plan i hver enkelt medlemsstat i 
overensstemmelse med denne 
underafdeling, og der sondres mellem 
leverancer og direkte salg.
3. De nationale kvoter, der er anført i 
bilag (VIIIa), fastsættes uden at foregribe 
en eventuel revision på baggrund af den 
generelle markedssituation og særlige 
forhold i visse medlemsstater.
4. For Bulgarien, Tjekkiet, Estland, 
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet 
omfatter de nationale kvoter al mælk og 
alle mælkeækvivalenter, der leveres til en 
opkøber eller sælges direkte, uanset om 
produktion eller afsætning sker i medfør 
af en overgangsordning i disse lande.
5. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter de bestemmelser, 
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der er nødvendige for at opnå ensartet 
anvendelse af denne artikel i 
medlemsstaterne. Procedurer, meddelelser 
og tekniske kriterier fastsættes i disse 
bestemmelser.

Artikel 103m
Individuelle kvoter

1. Producenternes individuelle kvote eller 
kvoter pr. 1. april 2015 skal være lig med 
deres individuelle referencemængde(r) pr. 
31. marts 2015, uden at dette berører 
overdragelser, salg og konverteringer af 
kvoten, der træder i kraft den 1. april 
2015.
2. Producenterne kan have en eller to 
individuelle kvoter, en for leverancer og 
en anden for direkte salg. En producents 
mængder kan kun konverteres fra den 
ene kvote til den anden af medlemsstatens 
kompetente myndighed efter behørigt 
begrundet anmodning fra producenten.
3. Hvis en producent har to kvoter, 
beregnes hans bidrag til en eventuel 
overskudsafgift separat for hver af dem.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter forhøje den del 
af den finske nationale kvote, der tildeles 
til leverancer, jf. artikel 59, til højst 
200 000 tons for at kompensere de finske 
SLOM-producenter. Denne reserve, der 
skal tildeles i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, kan udelukkende 
tildeles producenter, hvis ret til at 
genoptage produktionen er blevet påvirket 
af tiltrædelsen.
5. De individuelle kvoter ændres, hvis det 
er relevant, for hver af de pågældende 
tolvmånedersperioder, således at summen 
af de individuelle kvoter for leverancer og 
for direkte salg for hver medlemsstat ikke 
overskrider den tilsvarende del af den 
nationale kvote, der er justeret i henhold 
til artikel 103o for at tage hensyn til 
eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
overførsler til den nationale reserve, jf. 
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artikel 103q.
Artikel 103n

Tildeling af kvoter fra den nationale 
reserve

Medlemsstaterne fastsætter de regler, der 
er nødvendige, for at producenterne på 
grundlag af objektive kriterier, som skal 
meddeles Kommissionen, kan få tildelt 
alle eller en del af kvoterne fra den 
nationale reserve, jf. artikel 103q.

Artikel 103o
Forvaltning af kvoter

1. Kommissionen justerer inden udløbet 
af denne periode ved 
gennemførelsesretsakter, som fastsat i 
artikel 103af, for hver enkelt medlemsstat 
og for hver enkelt periode fordelingen af 
de nationale kvoter på "leverancer" og 
"direkte salg" i lyset af de konverteringer, 
producenterne har anmodet om mellem de 
individuelle kvoter for leverancer og 
direkte salg.
2. Medlemsstaterne sender hvert år inden 
de datoer, som Kommissionen fastsætter, 
og efter de regler, den fastsætter ved en 
gennemførelsesretsakt i overensstemmelse 
med artikel 162, Kommissionen de 
oplysninger, der er nødvendige for at:
a) foretage den justering, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1
b) beregne den overskudsafgift, som hver 
medlemsstat skal betale.

Artikel 103p
Fedtindhold

1. Hver producent tildeles et 
referencefedtindhold, som skal anvendes 
for den pågældende producents 
individuelle kvote for leverancer.
2. For så vidt angår de kvoter, 
producenterne får tildelt pr. 31. marts 
2015 i henhold til artikel 105c, stk. 1, er 
det referencefedtindhold, som er 
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omhandlet i stk. 1, det samme som det 
referencefedtindhold, der anvendes for 
kvoten på denne dato.
3. Referencefedtindholdet ændres ved den 
konvertering, der er omhandlet i 
artikel 103m, stk. 2, og ved erhvervelse, 
overførsel eller midlertidig overførsel af 
kvoter i henhold til regler, der fastsættes 
af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 
103af, litra b).
4. For nye producenter, der har fået tildelt 
en individuel kvote for leverancer 
udelukkende fra den nationale reserve, 
fastsættes fedtindholdet i henhold til 
regler, der fastsættes af Kommissionen 
ved en gennemførelsesretsakt i henhold til 
artikel 103af, litra b).
5. Det individuelle referencefedtindhold, 
der er nævnt i stk. 1, justeres eventuelt, 
når denne forordning træder i kraft, og 
derefter ved begyndelsen af hver 
tolvmånedersperiode i det omfang, det er 
nødvendigt, således at det vægtede 
gennemsnit af det individuelle 
repræsentative fedtindhold for hver 
medlemsstat ikke overstiger det 
referencefedtindhold, som er anført i 
bilag [VIIIb], med mere end 0,1 g/kg.

Artikel 103q
Den nationale reserve

1. Hver medlemsstat etablerer en national 
reserve som en del af de nationale kvoter, 
der er fastsat i bilag [VIIIa], navnlig med 
henblik på at foretage de tildelinger, der 
er fastsat i artikel 1031. Den nationale 
reserve suppleres efter behov ved 
inddragelse af de mængder, der er nævnt i 
artikel 103r, ved tilbageholdelse af en del 
af overførslerne, jf. artikel 103w, eller ved 
lineær nedskæring af samtlige 
individuelle kvoter. Disse kvoter fordeles 
fortsat efter det oprindelige 
anvendelsesformål, dvs. leverancer eller 
direkte salg.



AM\909518DA.doc 123/169 PE494.484v01-00

DA

2. Eventuelle supplerende kvoter, der 
tildeles en medlemsstat, tilgår automatisk 
den nationale reserve og fordeles efter det 
forventede behov mellem leverancer og 
direkte salg.
3. Kvoter, der tilgår den nationale reserve, 
har ikke noget referencefedtindhold.

Artikel 103r
Virksomhedsophør

1. Når en fysisk eller juridisk person, som 
råder over individuelle kvoter, ikke 
længere opfylder betingelserne i artikel 
103ka, litra c), i en tolvmånedersperiode, 
overgår de tilsvarende mængder senest 
den 1. april i det efterfølgende kalenderår 
til den nationale reserve, medmindre den 
pågældende person igen bliver producent, 
jf. artikel 103l, litra c), inden denne dato.
Når den pågældende person igen bliver 
producent senest ved udgangen af den 
anden tolvmånedersperiode efter 
tilbagetrækningen, overgår hele eller en 
del af den individuelle kvote, som er 
trukket tilbage, til den pågældende person 
senest den 1. april efter 
ansøgningsdatoen.
2. Når producenterne ikke afsætter en 
mængde svarende til mindst 85 % af deres 
individuelle kvoter i løbet af mindst én 
tolvmånedersperiode, kan 
medlemsstaterne beslutte om og på hvilke 
betingelser, dele eller en del af den 
ubrugte kvote skal overgå til den 
nationale reserve.
Medlemsstaten fastsætter, på hvilke 
betingelser den pågældende producent 
igen får tildelt en kvote, hvis han 
genoptager afsætningen.
3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 
force majeure eller i behørigt begrundede 
tilfælde, som har midlertidig indflydelse 
på de pågældende producenters 
produktionskapacitet og er anerkendt som 
sådan af de kompetente myndigheder.
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Artikel 103s
Midlertidige overførsler

1. Senest ved udløbet af hver 
tolvmånedersperiode tillader 
medlemsstaterne for den pågældende 
periode midlertidig overførsel af en del af 
de individuelle kvoter, som de dertil 
berettigede producenter ikke agter at 
udnytte.
Medlemsstaterne kan regulere 
overførslerne efter producentkategori 
eller mælkeproduktionens struktur og 
begrænse dem til opkøberniveau eller 
inden for regioner samt give tilladelse til 
overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 103r, stk. 3, og 
fastsætte, i hvilket omfang producenten 
igen kan foretage overførsel.
2. Hver medlemsstat kan beslutte ikke at 
anvende stk. 1 ud fra et af følgende 
kriterier eller begge kriterier:
a) nødvendigheden af at lette 
strukturudvikling og strukturtilpasninger
b) altoverskyggende administrative behov.

Artikel 103t
Overførsler af kvoter sammen med jord

1. Individuelle kvoter overføres sammen 
med bedriften til den producent, som 
overtager bedriften ved salg, 
bortforpagtning, overdragelse ved arv, 
forskudsarv eller enhver anden 
overtagelse, der indebærer lignende 
retsvirkninger for producenten, efter 
regler, som medlemsstaterne fastsætter 
under hensyn til de arealer, der anvendes 
til mælkeproduktion, eller til andre 
objektive kriterier og eventuelt til en aftale 
mellem parterne. Den andel af kvoten, 
som eventuelt ikke er blevet overført 
sammen med bedriften, lægges til den 
nationale reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med stk. 1 
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ved forpagtning eller andre 
arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, at kvoterne ikke 
skal overføres sammen med bedriften.
3. Hvis der overdrages jord til de 
offentlige myndigheder og/eller til brug i 
offentlighedens interesse, eller hvis 
overdragelsen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, sikrer 
medlemsstaterne, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
parternes legitime interesser, og særlig 
foranstaltninger, der giver de tidligere 
producenter mulighed for at fortsætte med 
mælkeproduktion, hvis de ønsker det.
4. Hvis der ikke er enighed mellem 
parterne, i tilfælde af forpagtningsaftaler, 
der er ved at udløbe uden mulighed for 
forlængelse på samme vilkår, eller i 
situationer, der indebærer lignende 
retsvirkninger, overføres de pågældende 
individuelle kvoter helt eller delvis til 
producenten, som overtager dem i 
henhold til regler vedtaget af 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
parternes legitime interesser.

Artikel 103u
Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
eller for at forbedre miljøet kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
detaljerede regler, som de fastsætter 
under hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
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b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenterne ved begyndelsen af en 
tolvmånedersperiode mod betaling kan 
opnå, at den kompetente myndighed eller 
det organ, der er udpeget af denne 
myndighed, omfordeler individuelle 
kvoter, som ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er 
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
svarende til ovennævnte betaling
c) centralisere og føre tilsyn med 
overførsler af kvoter uden jord
d) når det handler om overdragelse af jord 
med henblik på at forbedre miljøet, 
fastsætte, at den pågældende individuelle 
kvote tildeles til en producent, som afstår 
sin jord, men ønsker at fortsætte sin 
mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overdragelse af den 
tilsvarende jord er tilladt med henblik på 
at forbedre mælkeproduktionens struktur
f) efter anmodning fra en producent til 
den ansvarlige myndighed eller til det 
organ, der er udpeget af denne 
myndighed, tillade endelig overførsel af 
kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord eller omvendt med henblik 
på at forbedre mælkeproduktionens 
struktur på bedriftsniveau eller at 
muliggøre ekstensivering af 
produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 
plan, på passende regionalt plan eller i 
specificerede indsamlingsområder.

Artikel 103v
Tilbageholdelse af kvoter

1. Medlemsstaterne kan i forbindelse med 
overførsler som omhandlet i artikel 103t 
og 103u på grundlag af objektive kriterier 
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tilbageholde en del af de individuelle 
kvoter, som overføres til den nationale 
reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med 
artikel 103t og 103u med eller uden den 
tilhørende jord ved forpagtning eller 
andre arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, om og på hvilke 
betingelser kvoterne helt eller delvis skal 
overføres til den nationale reserve.

Artikel 103w
Støtte til erhvervelse af kvoter

En offentlig myndighed må i forbindelse 
med salg, overførsel eller tildeling af 
kvoter i henhold til denne afdeling ikke 
yde nogen form for finansiel støtte, der er 
direkte knyttet til erhvervelsen af kvoter.

Artikel 103x
Overskudsafgift

1. Mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den nationale kvote, 
pålægges en overskudsafgift.
Afgiften fastsættes til 27,83 EUR/100 kg 
mælk.
2. Medlemsstaterne skal betale 
Fællesskabet den overskudsafgift, der 
følger af en overskridelse af den nationale 
kvote beregnet på nationalt plan og 
særskilt for leverancer og direkte salg, og 
skal indbetale 99 % af den afgift, der skal 
betales, til EGFL mellem den 16. oktober 
og den 30. november efter den 
pågældende tolvmånedersperiode.
3. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for 
Landbrugsfondene et beløb svarende til 
den ubetalte overskudsafgift fra de 
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månedlige betalinger, jf. artikel xx og 
artikel xx, stk. x, i den horisontale 
forordning. Inden Kommissionen træffer 
sin beslutning, underretter den den 
pågældende medlemsstat, som skal give sit 
svar inden for en uge. Artikel xx i den 
horisontale forordning finder anvendelse.

Artikel 103y
Producenternes bidrag til 

overskudsafgiften
Overskudsafgiften fordeles i henhold til 
artikel 103x og 103ac fuldt ud på de 
producenter, der har medvirket til 
overskridelserne af de nationale kvoter, 
som omhandlet i artikel 103l, stk. 2.
Producenterne har pligt til at betale 
medlemsstaten deres andel af den 
overskudsafgift, der skal betales, og som 
beregnes i henhold til artikel 103o, 103p 
og 103z, alene fordi de har overskredet 
deres disponible kvoter, jf. dog 
artikel 103z, og artikel 103ac, stk. 1.

Artikel 103z
Overskudsafgift på leverancer

1. Med henblik på den endelige beregning 
af overskudsafgiften forhøjes eller 
nedsættes de mængder, der er leveret af 
hver enkelt producent, således at den 
eventuelle forskel mellem det faktiske 
fedtindhold og referencefedtindholdet 
afspejles.
2. Den enkelte producents bidrag til 
betalingen af overskudsafgiften efter 
eventuel omfordeling af en eventuel 
uudnyttet del af den nationale kvote, der 
er afsat til leverancer, enten i forhold til 
hver enkelt producents individuelle kvoter 
eller på grundlag af objektive kriterier, 
der fastsættes af medlemsstaterne:
a) enten på nationalt plan på grundlag af 
den mængde, hvormed den enkelte 
producents kvote er overskredet, eller
b) først på opkøberniveau og derefter om 
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nødvendigt på nationalt plan.
Artikel 103aa

Opkøbernes rolle
1. Opkøberne har ansvaret for at opkræve 
den andel af overskudsafgiften, som de 
berørte producenter skal betale, og skal 
inden en dato, som Kommissionen 
fastsætter ved gennemførelsesretsakter, jf. 
artikel 103af, litra d), f) og g), til 
medlemsstatens ansvarlige organ 
indbetale disse bidrag, der fratrækkes den 
mælkepris, som betales til de producenter, 
der er ansvarlige for overskridelsen, eller, 
hvis dette ikke er muligt, opkræves på 
enhver anden passende måde.
2. Hvis en opkøber helt eller delvis træder 
i stedet for én eller flere opkøbere, tages 
der hensyn til producenternes individuelle 
kvoter for den resterende del af den 
løbende tolvmånedersperiode efter 
fradrag af allerede leverede mængder og 
under hensyntagen til deres fedtindhold. 
Dette stykke finder også anvendelse, hvis 
en producent overgår fra én opkøber til en 
anden.
3. Hvis de mængder, en producent har 
leveret, i en referenceperiode overstiger 
hans disponible kvote, kan den 
pågældende medlemsstat bestemme, at 
opkøberen i henhold til detaljerede regler, 
der fastlægges af medlemsstaten, som 
forskud på producentens andel i afgiften 
skal tilbageholde en del af mælkeprisen 
for hver af denne producents leverancer, 
der overstiger hans kvote. Medlemsstaten 
kan etablere særlige ordninger, der gør 
det muligt for opkøberne at tilbageholde 
dette forskud, når producenterne leverer 
til flere opkøbere.

Artikel 103ab
Godkendelse

Status som opkøber er underlagt 
forudgående godkendelse fra 
medlemsstaten i henhold til kriterier, der 
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fastsættes af Kommissionen ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 103ae, litra f), og med den 
procedure, der er fastsat ved 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 103af.

Artikel 103ac
Overskudsafgift på direkte salg

1. Ved direkte salg fastsætter 
medlemsstaten den enkelte producents 
bidrag til betalingen af overskudsafgiften 
efter eventuel omfordeling af en eventuel 
uudnyttet del af den nationale kvote, der 
er afsat til leverancer, på passende 
regionalt plan eller på nationalt plan.
2. Medlemsstaterne fastsætter 
udgangspunktet for beregning af 
producentens bidrag til overskudsafgiften 
på grundlag af den samlede mængde 
mælk, som er solgt, overdraget eller 
anvendt til fremstilling af de 
mejeriprodukter, som er solgt eller 
overdraget, ved at anvende de kriterier, 
som Kommissionen fastsætter ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 103ae, litra b).
3. Ingen korrektion med hensyn til 
fedtindhold tages i betragtning i 
forbindelse med uarbejdelsen af den 
endelige beregning af overskudsafgiften.
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 103af, 
litra d) og f), om og hvordan 
overskudsafgiften skal betales til 
medlemsstatens kompetente organ.

Artikel 103ad
Overskydende eller skyldige beløb

1. Hvis overskudsafgiften skal betales i 
forbindelse med leverancer eller direkte 
salg, og de bidrag, der er opkrævet fra 
producenterne, overstiger afgiften, kan 
medlemsstaterne:
a) helt eller delvis anvende det 
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overskydende beløb til at finansiere de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 103u, stk. 1, litra a), og/eller
b) omfordele det helt eller delvis til 
producenter, der
– falder ind under de prioritetskategorier, 
medlemsstaterne har fastlagt på grundlag 
af objektive kriterier, og inden for den 
periode, der fastsættes af Kommissionen 
ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 103ae, litra 
g),
befinder sig i en ekstraordinær situation 
som følge af en national foranstaltning, 
der er uden forbindelse med den 
kvoteordning for mælk og andre 
mejeriprodukter, som er omhandlet i dette 
kapitel.
2. Hvis det konstateres, at der ikke skal 
betales overskudsafgift, tilbagebetales de 
forskud, opkøberne eller medlemsstaten 
eventuelt har opkrævet, senest ved udløbet 
af den efterfølgende tolvmånedersperiode.
3. Hvis en opkøber ikke har opfyldt sin 
forpligtelse til at opkræve producentens 
bidrag til overskudsafgiften, jf. artikel 
103aa, kan medlemsstaten opkræve det 
skyldige beløb direkte hos producenten, 
uden at dette foregriber eventuelle 
sanktioner, den kan pålægge den opkøber, 
der ikke har opfyldt sin forpligtelse.
4. Hvis en producent eller en opkøber ikke 
overholder betalingsfristen, betales der 
morarenter, som fastsættes af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt, jf. artikel 103af, 
litra e).

Artikel 103ae
Delegerede retsakter

For at sikre, at mælkekvoteordningens 
mål, navnlig effektiv udnyttelse og 
beregning af individuelle kvoter samt 
opkrævning og anvendelse af afgiften, 
nås, vedtager Kommissionen ved 
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delegerede retsakter regler for:
a) midlertidige og endelige 
kvotekonverteringer
b) omfordeling af ikke-udnyttede kvoter
c) tærsklen for fedtkorrektionsfaktoren
d) producenternes forpligtelse til at levere 
til godkendte opkøbere
e) kriterier for medlemsstaternes 
godkendelse af opkøbere
f) de objektive kriterier for omfordeling af 
overskydende afgift
g) en eventuel ændring af definitionen af 
"direkte salg", jf. artikel 103k, litra f).

Artikel 103af
Gennemførelsesretsakter

Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de regler, der er 
nødvendige for anvendelsen af 
kvoteordningen, herunder:
a) de endelige konverteringer og 
fordelingen efter underretning af 
medlemsstaterne om de nationale kvoter 
på leverancer og direkte salg
b) fastsættelse af koefficienten for 
fedtindhold i de individuelle kvoter og 
fedtkorrektion
c) medlemsstaternes fastsættelse af 
mælkeækvivalenten
d) procedure, tidsfrist og fremgangsmåde 
for betaling af afgiften, omfordeling af 
overskydende afgift samt reduktion eller 
forskud, når tidsfristen skal overholdes
e) pålæggelse af morarenter for forsinket 
betaling og korrekte gebyrer på afgiften
f) underretning af producenterne om nye 
definitioner, meddelelse af individuelle 
kvoter og oplysning om afgiften
g) oplysning om anvendelse af og aftaler 
om den ekstra afgift i mælkesektoren
h) fastlæggelse af en model for angivelse 
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af leverancer og direkte salg
i) producenters og opkøberes udarbejdelse 
af erklæringer, registrering og 
indberetning af oplysninger
j) kontrol af leverancer og direkte salg.

Or. es

Ændringsforslag 1516
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103k
Afdeling IV
Definitioner

1. I denne afdeling forstås ved:
a) det produkt, der fremkommer ved 
malkning af én eller flere køer
b) "andre mejeriprodukter": 
mejeriprodukter bortset fra mælk, især 
skummetmælk, fløde, smør, yoghurt og 
ost, som, hvor det er relevant, kan 
konverteres til "mælkeækvivalenter" ved 
anvendelse af koefficienter, der fastsættes 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter
c) "producent": en landbruger, hvis 
bedrift ligger på en medlemsstats 
geografiske område, og som producerer 
og afsætter mælk, eller som forbereder sig 
på at gøre det i meget nær fremtid
d) "bedrift": som defineret i artikel 4, 
litra b), i COM(2011)0625/3
e) "opkøber": virksomheder eller 
sammenslutninger, som køber mælk af 
producenter
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– for at indsamle, emballere, oplagre, 
afkøle og forarbejde mælk eller 
mejeriprodukter, herunder på kontrakt
– for at sælge den videre til en eller flere 
virksomheder, der behandler eller 
forarbejder mælk eller andre 
mejeriprodukter.
f) "leverance": enhver leverance af mælk, 
bortset fra andre mejeriprodukter, fra en 
producent til en opkøber, uanset om 
transporten foretages af producenten, en 
opkøber, et foretagende, som forarbejder 
eller behandler sådanne produkter, eller 
tredjemand
g) "direkte salg": en producents salg eller 
overdragelse af mælk direkte til 
forbrugerne og en producents salg eller 
overdragelse af andre mejeriprodukter
h) "afsætning": leverancer af mælk eller 
direkte salg af mælk eller andre 
mejeriprodukter
i) "individuel kvote": en producents kvote 
pr. 1. april i hver tolvmånedersperiode
j) "national kvote": den kvote, der er 
omhandlet i artikel 105c, som er fastsat 
for hver enkelt medlemsstat
k) "disponibel kvote": den kvote, som 
producenterne kan råde over den 31. 
marts i den tolvmånedersperiode, som 
overskudsafgiften beregnes for, under 
hensyntagen til alle overdragelser, alt salg 
og alle konverteringer og midlertidige 
omfordelinger som omhandlet i denne 
forordning, der har fundet sted i den 
pågældende tolvmånedersperiode.
2. Med hensyn til definitionerne i stk. 1, 
litra e), betragtes enhver sammenslutning 
af opkøbere fra samme geografiske 
område, der på sine medlemmers vegne 
udfører de nødvendige administrative og 
regnskabsmæssige opgaver i forbindelse 
med betalingen af overskudsafgiften, som 
opkøber. I den forbindelse betragtes 
Grækenland som ét geografisk område, 
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hvor et offentligt organ kan sidestilles 
med en sammenslutning af opkøbere.
3. For navnlig at sikre, at ingen mængder 
mælk eller andre mejeriprodukter, som 
afsættes, udelukkes fra kvoteordningerne, 
kan Kommissionen, samtidig med at den 
overholder definitionen af "leverance" i 
stk. 1, litra f), justere definitionen af 
"direkte salg" ved en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 105x, litra 
c).

Or. pl

Ændringsforslag 1517
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

UNDERAFDELING 1 (ny)
Produktionskontrolordning 

Artikel 103k
Definitioner

I denne underafdeling forstås ved:
a) "mælk": det produkt, der fremkommer 
ved malkning af én eller flere køer
b) "andre mejeriprodukter": 
mejeriprodukter bortset fra mælk, 
herunder skummetmælkspulver, fløde, 
smør, yoghurt og ost; hvor det er relevant 
konverteres disse produkter til 
"mælkeækvivalenter" ved anvendelse af 
faktorer, der fastsættes af Kommissionen
c) "producent": en landbruger, hvis 
bedrift ligger på en medlemsstats 
geografiske område, og som producerer 
og afsætter mælk, eller som forbereder sig 
på at gøre det i meget nær fremtid
d) "bedrift": som defineret i artikel 4 i 



PE494.484v01-00 136/169 AM\909518DA.doc

DA

forordning (EU) nr. (XXX) om direkte 
betalinger
e) "opkøber": virksomheder eller 
sammenslutninger, som køber mælk af 
producenter med henblik på:
– indsamle, emballere, oplagre, afkøle og 
forarbejde den, herunder på kontrakt
– sælge den videre til en eller flere 
virksomheder, der behandler eller 
forarbejder mælk eller andre 
mejeriprodukter.
Dog betragtes enhver sammenslutning af 
opkøbere fra samme geografiske område, 
der på sine medlemmers vegne udfører de 
nødvendige administrative og 
regnskabsmæssige opgaver i forbindelse 
med betalingen af overskudsafgiften, som 
opkøber. Ved anvendelsen af første 
punktum i dette afsnit betragtes 
Grækenland som ét geografisk område, 
hvor et offentligt organ kan sidestilles 
med en sammenslutning af opkøbere
f) "leverance": enhver leverance af mælk, 
bortset fra andre mejeriprodukter, fra en 
producent til en opkøber, uanset om 
transporten foretages af producenten, en 
opkøber, et foretagende, som forarbejder 
eller behandler sådanne produkter, eller 
tredjemand
g) "direkte salg": en producents salg eller 
overdragelse af mælk direkte til 
forbrugerne og en producents salg eller 
overdragelse af andre mejeriprodukter. 
Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
160 og under overholdelse af definitionen 
af "leverance" i litra f), justere 
definitionen af "direkte salg" med 
henblik på navnlig at sikre, at ingen 
mængde mælk eller andre 
mejeriprodukter, som er blevet afsat, 
udelukkes fra kvoteordningen
h) "afsætning": leverance af mælk eller 
direkte salg af mælk eller andre 
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mejeriprodukter
i) "individuel kvote": en producents kvote 
pr. 1. april i hver tolvmånedersperiode
j) "national kvote": den kvote, der er 
omhandlet i artikel 105b, som er fastsat 
for hver enkelt medlemsstat
k) "disponibel kvote": den kvote, som 
producenterne kan råde over den 31. 
marts i den tolvmånedersperiode, som 
overskudsafgiften beregnes for, under 
hensyntagen til alle overdragelser, alt salg 
og alle konverteringer og midlertidige 
omfordelinger som omhandlet i denne 
forordning, der har fundet sted i den 
pågældende tolvmånedersperiode.

Or. pt

Ændringsforslag 1518
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103l
Underafdeling II
Nationale kvoter

1. De nationale kvoter for produktion af 
mælk og andre mejeriprodukter i syv på 
hinanden følgende tolvmånedersperioder 
fra den 1. april 2014 (i det følgende 
benævnt "tolvmånedersperioder") er 
fastsat i bilag VIIIa.
2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 
mellem producenterne i henhold til artikel 
105d, idet der sondres mellem leverancer 
og direkte salg. En eventuel overskridelse 
af de nationale kvoter besluttes på 
nationalt plan i hver enkelt medlemsstat i 
overensstemmelse med denne 
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underafdeling, og der sondres mellem 
leverancer og direkte salg.
3. De nationale kvoter, der er anført i 
bilag VIIa, fastsættes uden at foregribe en 
eventuel revision på baggrund af den 
generelle markedssituation og særlige 
forhold i visse medlemsstater.
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter alle de 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
opnå ensartet anvendelse af denne artikel 
i medlemsstaterne. Sådanne bestemmelser 
kan vedrøre procedurer, meddelelser og 
tekniske kriterier.

Or. pl

Ændringsforslag 1519
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103l
Nationale kvoter i mælkesektoren

1. De nationale kvoter for produktion af 
mælk og andre mejeriprodukter i syv på 
hinanden følgende tolvmånedersperioder 
fra den 1. april 2015 (i det følgende 
benævnt »tolvmånedersperioder«) er 
fastsat i det nye bilag VIb.
2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 
mellem producenterne i henhold til artikel 
105c, idet der sondres mellem leverancer 
og direkte salg. En eventuel overskridelse 
af de nationale kvoter besluttes på 
nationalt plan i hver enkelt medlemsstat i 
overensstemmelse med denne 
underafdeling, således at leverancer og 
direkte salg i denne henseende behandles 
hver for sig.
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3. De nationale kvoter, der er anført i det 
nye bilag VIb, fastsættes uden at foregribe 
en eventuel revision på baggrund af den 
generelle markedssituation og særlige 
forhold i visse medlemsstater.
4. Hvad angår Bulgarien, Tjekkiet, 
Estland, Cypern, Letland, Litauen, 
Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, 
Slovenien og Slovakiet, omfatter de 
nationale kvoter al mælk og alle 
mælkeækvivalenter, der leveres til en 
opkøber eller sælges direkte, uanset om 
produktion eller afsætning sker i medfør 
af en overgangsordning i disse lande.
5. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, de bestemmelser, der er nødvendige 
for at sikre, at denne artikel gennemføres 
ensartet i alle medlemsstater. 

Or. pt

Ændringsforslag 1520
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103l
Nationale kvoter

1. De nationale kvoter for produktion af 
mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes i løbet af syv på hinanden 
følgende tolvmånedersperioder fra den 1. 
april 2014 (i det følgende benævnt 
"tolvmånedersperioder") er fastsat i 
bilag XX.
2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 
mellem producenterne i henhold til artikel 
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101b, idet der sondres mellem leverancer 
og direkte salg. En eventuel overskridelse 
af de nationale kvoter besluttes på 
nationalt plan i hver enkelt medlemsstat i 
overensstemmelse med denne 
underafdeling, og der sondres mellem 
leverancer og direkte salg.
3. De nationale kvoter, der er anført i 
bilag XX, fastsættes uden at foregribe en 
eventuel revision på baggrund af den 
generelle markedssituation og særlige 
forhold i visse medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 1521
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103m
Individuelle kvoter

1. Producenternes individuelle kvote eller 
kvoter pr. 1. april 2014 skal være lig med 
deres individuelle referencemængder pr. 
31. marts 2014, uden at dette berører 
overførsler, salg og konverteringer af 
kvoten, der træder i kraft den 1. april 
2014.
2. Producenterne kan have en eller to 
individuelle kvoter, en for leverancer og 
en anden for direkte salg. En producents 
mængder kan kun konverteres fra den 
ene kvote til den anden af medlemsstatens 
kompetente myndighed efter behørigt 
begrundet anmodning fra producenten.
3. Hvis en producent har to kvoter, 
beregnes hans bidrag til en eventuel 
overskudsafgift separat for hver af dem.
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4. De individuelle kvoter ændres, hvis det 
er relevant, for hver af de pågældende 
tolvmånedersperioder, således at summen 
af de individuelle kvoter for leverancer og 
for direkte salg for hver medlemsstat ikke 
overskrider den tilsvarende del af den 
nationale kvote, der er justeret i henhold 
til artikel 105f, for at tage hensyn til 
eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
overførsler til den nationale reserve, jf. 
artikel 105h.

Or. pl

Ændringsforslag 1522
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103m
Individuelle kvoter i mælkesektoren

1. Producenternes individuelle kvoter pr. 
1. april 2015 skal være lig med deres 
individuelle referencemængder pr. 31. 
marts 2015, uden at dette berører 
overførsler, salg og konverteringer af 
kvoten, der træder i kraft den 1. april 
2015.
2. Producenterne kan have en eller to 
individuelle kvoter, en for leverancer og 
en anden for direkte salg. En producents 
mængder kan kun konverteres fra den 
ene kvote til den anden af den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed, hvis producenten fremsætter 
en behørigt begrundet anmodning herom.
3. Hvis en producent har to kvoter, 
beregnes hans bidrag til en eventuel 
overskudsafgift separat for hver kvote.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter forhøje den del 
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af den finske nationale kvote, der tildeles 
til leverancer, jf. artikel 105b, til 
maksimalt 200 000 tons for at kompensere 
de finske SLOM-producenter. Denne 
reserve, der skal tildeles i 
overensstemmelse med EU-retten, kan 
udelukkende tildeles producenter, hvis ret 
til at genoptage produktionen er blevet 
påvirket af tiltrædelsen.
5. De individuelle kvoter ændres, hvis det 
er relevant, for hver af de pågældende 
tolvmånedersperioder, således at summen 
af de individuelle kvoter for leverancer og 
for direkte salg for hver medlemsstat ikke 
overskrider den tilsvarende andel af den 
nationale kvote, der er justeret i henhold 
til artikel 105e, for at tage hensyn til 
eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
overførsler til den nationale reserve, jf. 
artikel 105g.

Or. pt

Ændringsforslag 1523
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103m
Individuelle kvoter

1. Producenternes individuelle kvote eller 
kvoter pr. 1. april 2014 skal være lig med 
deres individuelle referencemængde(r) pr. 
31. marts 2014, uden at dette berører 
overdragelser, salg og konverteringer af 
kvoten, der træder i kraft den 1. april 
2014.
2. Producenterne kan have en eller to 
individuelle kvoter, en for leverancer og 
en anden for direkte salg. En producents 
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mængder kan kun konverteres fra den 
ene kvote til den anden af medlemsstatens 
kompetente myndighed efter behørigt 
begrundet anmodning fra producenten.
3. Hvis en producent har to kvoter, 
beregnes hans bidrag til en eventuel 
overskudsafgift separat for hver af dem.
4. De individuelle kvoter ændres, hvis det 
er relevant, for hver af de pågældende 
tolvmånedersperioder, således at summen 
af de individuelle kvoter for leverancer og 
for direkte salg for hver medlemsstat ikke 
overskrider den tilsvarende del af den 
nationale kvote, der er tilpasset i henhold 
til artikel 101d for at tage hensyn til 
eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
overførsler til den nationale reserve, jf. 
artikel 101f.

Or. es

Ændringsforslag 1524
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103m
Tildeling af kvoter fra den nationale 

reserve
Medlemsstaterne fastsætter de regler, der 
er nødvendige, for at producenterne på 
grundlag af objektive kriterier, som skal 
meddeles Kommissionen, kan få tildelt 
alle eller en del af kvoterne fra den 
nationale reserve, jf. artikel 105h.

Or. pl
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Ændringsforslag 1525
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103n
Tildeling af kvoter fra den nationale 

reserve
Medlemsstaterne vedtager regler, der gør 
det muligt på grundlag af objektive 
kriterier, som skal meddeles 
Kommissionen, at tildele producenterne 
alle eller en del af kvoterne fra den 
nationale reserve, jf. artikel 105h.

Or. pt

Ændringsforslag 1526
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103n
Tildeling af kvoter fra den nationale 

reserve
Medlemsstaterne fastsætter de regler, der 
er nødvendige, for at producenterne på 
grundlag af objektive kriterier, som skal 
meddeles Kommissionen, kan få tildelt 
alle eller en del af kvoterne fra den 
nationale reserve, jf. artikel 101f.

Or. es
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Ændringsforslag 1527
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 o (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103o
Forvaltning af kvoter

1. Kommissionen justerer for hver enkelt 
medlemsstat og for hver enkelt periode 
inden udløbet af denne periode ved 
gennemførelsesretsakter, som fastsat i 
artikel 105y, litra a), fordelingen af de 
nationale kvoter på "leverancer" og 
"direkte salg" i lyset af de konverteringer, 
producenterne har anmodet om mellem de 
individuelle kvoter for leverancer og 
direkte salg.
2. Medlemsstaterne sender hvert år inden 
de datoer, som Kommissionen fastsætter 
ved gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse artikel 157, stk. 3, og 
med de regler, som Kommissionen 
fastsætter, Kommissionen de oplysninger, 
der er nødvendige for at:
a) foretage den justering, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1
b) beregne den overskudsafgift, som de 
skal betale.
3. Reglerne for anvendelse af denne 
artikel vedtages ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse artikel 105y, litra g).

Or. pl

Ændringsforslag 1528
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 103 o (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103o
Administration af kvoter

1. Kommissionen justerer inden udløbet 
af denne periode ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, 
for hver enkelt medlemsstat og for hver 
enkelt periode fordelingen af de nationale 
kvoter på "leverancer" og "direkte salg" i 
lyset af de konverteringer, producenterne 
har anmodet om fra og til de individuelle 
kvoter for leverancer og direkte salg.
2. Medlemsstaterne forsyner hvert år 
inden de datoer, som Kommissionen 
fastsætter og i overensstemmelse med de 
regler, som den fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse artikel 162, stk. 2, 
Kommissionen med de data, der er 
nødvendige for:
a) den justering, der er omhandlet i denne 
artikels stk. 1
b) beregning af den overskudsafgift, som 
hver medlemsstat skal betale.

Or. pt

Ændringsforslag 1529
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 o (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103o
Forvaltning af kvoter
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1. Kommissionen justerer inden udløbet 
af denne periode for hver enkelt 
medlemsstat og for hver enkelt periode 
fordelingen af de nationale kvoter på 
"leverancer" og "direkte salg" i lyset af 
de konverteringer, producenterne har 
anmodet om mellem de individuelle kvoter 
for leverancer og direkte salg.
2. Medlemsstaterne sender hvert år inden 
de datoer, som Kommissionen fastsætter, 
Kommissionen de oplysninger, der er 
nødvendige for at:
a) foretage den justering, der er 
omhandlet i denne artikels stk. 1
b) beregne den overskudsafgift, som hver 
medlemsstat skal betale.

Or. es

Ændringsforslag 1530
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103p
Fedtindhold

1. Hver producent tildeles et 
referencefedtindhold, som skal anvendes 
for den pågældende producents 
individuelle kvote for leverancer.
2. For så vidt angår de kvoter, 
producenterne får tildelt pr. 31. marts 
2014 i henhold til artikel 105c, stk. 1, er 
det referencefedtindhold, som er 
omhandlet i stk. 1, det samme som det 
referencefedtindhold, der anvendes for 
kvoten på denne dato.
3. Referencefedtindholdet ændres ved den 
konvertering, der er omhandlet i 
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artikel 105c, stk. 2, og ved erhvervelse, 
overførsel eller midlertidig overførsel af 
kvoter i henhold til regler, der fastsættes 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 105y, litra 
b).
4. For nye producenter, der har fået tildelt 
en individuel kvote for leverancer 
udelukkende fra den nationale reserve, 
fastsættes fedtindholdet i henhold til 
regler, der fastsættes af Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 105y, litra 
b).
5. Det individuelle referencefedtindhold, 
der er nævnt i stk. 1, justeres eventuelt, 
når denne forordning træder i kraft, og 
derefter ved begyndelsen af hver 
tolvmånedersperiode i det omfang, det er 
nødvendigt, således at det vægtede 
gennemsnit af det individuelle 
repræsentative fedtindhold for hver 
medlemsstat ikke overstiger det 
referencefedtindhold, som er anført i 
bilag VIIb, med mere end 0,1 g/kg.

Or. pl

Ændringsforslag 1531
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 p (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103p
Fedtindhold

1. Hver producent tildeles et 
referencefedtindhold, som finder 
anvendelse på den pågældendes 
individuelle kvote for leverancer.
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2. For så vidt angår de kvoter, 
producenterne får tildelt pr. 31. marts 
2015 i henhold til artikel 105c, stk. 1, er 
det referencefedtindhold, som er 
omhandlet i stk. 1, det samme som det 
referencefedtindhold, der finder 
anvendelse på kvoten på denne dato.
3. Referencefedtindholdet ændres, når der 
foretages en konvertering, jf. artikel 105c, 
stk. 2, og ved erhvervelse, overførsel eller 
midlertidig overførsel af kvoter i henhold 
til regler, der fastsættes af Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2.
4. For nye producenter, hvis individuelle 
kvote for leverancer udelukkende er tildelt 
fra den nationale reserve, fastsættes 
fedtindholdet i henhold til regler, der 
fastsættes af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2.
5. Det individuelle referencefedtindhold, 
der er nævnt i stk. 1, justeres eventuelt, 
når denne forordning træder i kraft, og 
derefter ved begyndelsen af hver 
tolvmånedersperiode i det omfang, det er 
nødvendigt for at sikre, at det vægtede 
gennemsnit af det individuelle 
repræsentative fedtindhold for hver 
medlemsstat ikke er mere 0,1 g/kg højere 
end det referencefedtindhold, som er 
fastsat i det nye bilag VIa.

Or. pt

Ændringsforslag 1532
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 p (ny)



PE494.484v01-00 150/169 AM\909518DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103p
Fedtindhold

1. Hver producent tildeles et 
referencefedtindhold, som skal anvendes 
for den pågældende producents 
individuelle kvote for leverancer.
2. For så vidt angår de kvoter, 
producenterne får tildelt pr. 31. marts 
2014 i henhold til artikel 101b, stk. 1, er 
det referencefedtindhold, som er 
omhandlet i stk. 1, det samme som det 
referencefedtindhold, der anvendes for 
kvoten på denne dato.
3. Referencefedtindholdet ændres ved den 
konvertering, der er omhandlet i artikel 
101b, stk. 2, og ved erhvervelse, overførsel 
eller midlertidig overførsel af kvoter ifølge 
regler, der skal fastsættes af 
Kommissionen.
4. For nye producenter, der får tildelt en 
individuel kvote for leverancer 
udelukkende fra den nationale reserve, 
fastsættes fedtindholdet ifølge regler, der 
skal fastsættes af Kommissionen.
5. Det individuelle referencefedtindhold, 
der er nævnt i stk. 1, justeres eventuelt, 
når denne forordning træder i kraft, og 
derefter ved begyndelsen af hver 
tolvmånedersperiode i det omfang, det er 
nødvendigt, således at det vægtede 
gennemsnit af det individuelle 
repræsentative fedtindhold for hver 
medlemsstat ikke overstiger det 
referencefedtindhold, som er anført i 
bilag [X], med mere end 0,1 g/kg.

Or. es

Ændringsforslag 1533
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103q
Den nationale reserve

1. Hver medlemsstat etablerer en national 
reserve som en del af de nationale kvoter, 
der er fastsat i bilag VIIb, navnlig med 
henblik på at foretage de tildelinger, der 
er fastsat i artikel 105e. Den nationale 
reserve suppleres efter behov ved 
inddragelse af de mængder, der er nævnt i 
artikel 105i, ved tilbageholdelse af en del 
af overførslerne, jf. artikel 105m, eller ved 
lineær nedskæring af samtlige 
individuelle kvoter. Disse kvoter fordeles 
fortsat efter det oprindelige 
anvendelsesformål, dvs. leverancer eller 
direkte salg.
2. En eventuel supplerende kvote, der 
tildeles en medlemsstat, tilgår automatisk 
den nationale reserve og fordeles efter det 
forventede behov mellem leverancer og 
direkte salg.
3. Kvoter, der tilgår den nationale reserve, 
har ikke noget referencefedtindhold.

Or. pl

Ændringsforslag 1534
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103q
Den nationale reserve
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1. Hver medlemsstat etablerer en national 
reserve inden for de nationale kvoter, der 
er fastsat i bilag VIb, navnlig med henblik 
på at foretage de tildelinger, der er fastsat 
i artikel 105d. Den nationale reserve 
etableres, afhængig af det konkrete 
tilfælde, af de mængder, der er inddraget i 
henhold til artikel 105h, tilbageholdelse af 
en del af overførslerne, jf. artikel 105l, 
eller af kvoter, som er frigivet ved lineær 
nedskæring af samtlige individuelle 
kvoter. De pågældende kvoter fordeles 
fortsat efter det oprindelige 
anvendelsesformål, dvs. "leverancer" 
eller "direkte salg".
2. Supplerende kvoter, der tildeles en 
medlemsstat, tilgår automatisk den 
nationale reserve og fordeles efter det 
forventede behov mellem leverancer og 
direkte salg.
3. Kvoter, der tilgår den nationale reserve, 
har ikke noget referencefedtindhold.

Or. pt

Ændringsforslag 1535
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 q (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103q
Den nationale reserve

1. Hver medlemsstat etablerer en national 
reserve som en del af de nationale kvoter, 
der er fastsat i bilag ..., navnlig med 
henblik på at foretage de tildelinger, der 
er fastsat i artikel 101c.
Den nationale reserve suppleres efter 
behov ved inddragelse af de mængder, der 
er nævnt i artikel 101g, ved 
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tilbageholdelse af en del af overførslerne, 
jf. artikel 101k, eller ved lineær 
nedskæring af samtlige individuelle 
kvoter. Disse kvoter fordeles fortsat efter 
det oprindelige anvendelsesformål, dvs. 
leverancer eller direkte salg.
2. Eventuelle supplerende kvoter, der 
tildeles en medlemsstat, tilgår automatisk 
den nationale reserve og fordeles efter det 
forventede behov mellem leverancer og 
direkte salg.
3. Kvoter, der tilgår den nationale reserve, 
har ikke noget referencefedtindhold.

Or. es

Ændringsforslag 1536
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 r (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103r
Virksomhedsophør

1. Når en fysisk eller juridisk person, som 
råder over individuelle kvoter, ikke 
længere opfylder betingelserne i artikel 
105b, stk. 1, litra c), i en 
tolvmånedersperiode, overgår de 
tilsvarende mængder senest den 1. april i 
det efterfølgende kalenderår til den 
nationale reserve, medmindre den 
pågældende person igen bliver producent, 
jf. artikel 105b, stk. 1, litra c), inden 
denne dato.
Når den pågældende person igen bliver 
producent senest ved udgangen af den 
anden tolvmånedersperiode efter 
tilbagetrækningen, overgår hele eller en 
del af den individuelle kvote, som er 
trukket tilbage, til den pågældende person 
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senest den 1. april efter 
ansøgningsdatoen.
2. Når producenterne ikke afsætter en 
mængde svarende til mindst 85 % af deres 
individuelle kvoter i løbet af mindst én 
tolvmånedersperiode, kan 
medlemsstaterne beslutte om og på hvilke 
betingelser, dele eller en del af den 
ubrugte kvote skal overgå til den 
nationale reserve.
Medlemsstaten fastsætter, på hvilke 
betingelser den pågældende producent 
igen får tildelt en kvote, hvis han 
genoptager afsætningen.
3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 
force majeure eller i behørigt begrundede 
tilfælde, som har midlertidig indflydelse 
på de pågældende producenters 
produktionskapacitet og er anerkendt som 
sådan af de kompetente myndigheder.

Or. pl

Ændringsforslag 1537
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 r (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103r
Virksomhedsophør

1. Når en fysisk eller juridisk person, som 
råder over individuelle kvoter, ikke 
længere opfylder betingelserne i artikel 
105a, litra c), i en tolvmånedersperiode, 
overgår de tilsvarende mængder senest 
den 1. april i det efterfølgende kalenderår 
til den nationale reserve, medmindre den 
pågældende person inden denne dato igen 
bliver producent, jf. artikel 105a, litra c). 
Hvis den pågældende person igen bliver 
producent senest ved udløbet af den 
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anden tolvmånedersperiode efter 
inddragelsen af disse mængder, får den 
pågældende person hele eller en del af 
den individuelle kvote, der er blevet 
inddraget, tilbage senest den 1. april efter 
ansøgningsdatoen. 
2. Hvis en producent i mindst én 
tolvmånedersperiode ikke afsætter en 
mængde svarende til mindst 85 % af sin 
individuelle kvote, kan den pågældende 
medlemsstat beslutte, hvorvidt og på 
hvilke betingelser hele eller en del af den 
uudnyttede kvote bør tilgå den nationale 
reserve. Medlemsstaten kan fastsætte, på 
hvilke betingelser den pågældende 
producent igen får tildelt en kvote, hvis 
han genoptager afsætningen.  
3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 
force majeure eller i behørigt begrundede 
tilfælde, som har midlertidig indflydelse 
på de pågældende producenters 
produktionskapacitet og er anerkendt som 
sådan af de kompetente myndigheder.

Or. pt

Ændringsforslag 1538
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 r (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103r
Virksomhedsophør

1. Når en fysisk eller juridisk person, som 
råder over individuelle kvoter, ophører 
med at producere og afsætte mælk i en 
tolvmånedersperiode, overgår de 
tilsvarende mængder senest den 1. april i 
det efterfølgende kalenderår til den 
nationale reserve, medmindre den 
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pågældende person igen bliver producent 
inden denne dato.
Når den pågældende person igen bliver 
producent senest ved udgangen af den 
anden tolvmånedersperiode efter 
tilbagetrækningen, overgår hele eller en 
del af den individuelle kvote, som er 
trukket tilbage, til den pågældende person 
senest den 1. april efter 
ansøgningsdatoen.
2. Når producenterne ikke afsætter en 
mængde svarende til mindst 85 % af deres 
individuelle kvoter i løbet af mindst én 
tolvmånedersperiode, kan 
medlemsstaterne beslutte om og på hvilke 
betingelser, dele eller en del af den 
ubrugte kvote skal overgå til den 
nationale reserve. Medlemsstaterne kan 
fastsætte, på hvilke betingelser den 
pågældende producent igen får tildelt en 
kvote, hvis vedkommende genoptager 
afsætningen.
3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 
force majeure eller i behørigt begrundede 
tilfælde, som har midlertidig indflydelse 
på de pågældende producenters 
produktionskapacitet og er anerkendt som 
sådan af de kompetente myndigheder.

Or. es

Ændringsforslag 1539
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 103 s (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103s
Midlertidige overførsler

1. Senest ved udløbet af hver 
tolvmånedersperiode tillader 
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medlemsstaterne for den pågældende 
periode midlertidig overførsel af en del af 
de individuelle kvoter, som de dertil 
berettigede producenter ikke agter at 
udnytte.
Medlemsstaterne kan regulere 
overførslerne efter producentkategori 
eller mælkeproduktionens struktur og 
begrænse dem til opkøberniveau eller 
inden for regioner give tilladelse til 
overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 105i, stk. 3, og fastsætte, 
i hvilket omfang producenten igen kan 
foretage overførsel.
2. Hver medlemsstat kan beslutte ikke at 
anvende stk. 1 ud fra et af følgende 
kriterier eller begge kriterier:
a) nødvendigheden af at lette 
strukturudvikling og strukturtilpasninger
b) altoverskyggende administrative behov.

Or. pl

Ændringsforslag 1540
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 s (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103s
Midlertidige overførsler

1. Inden udløbet af hver 
tolvmånedersperiode tillader 
medlemsstaterne for den pågældende 
periode midlertidig overførsel af en del af 
de individuelle kvoter, som de dertil 
berettigede producenter ikke agter at 
udnytte. Medlemsstaterne kan regulere 
overførslerne efter producentkategori 
eller mælkeproduktionens struktur og 
begrænse dem til opkøberniveau eller 
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inden for regioner samt give tilladelse til 
overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 105h, stk. 3, og 
fastsætte, i hvilket omfang producenten 
igen kan foretage overførsel.
2. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende stk. 1 ud fra et af følgende 
kriterier eller begge kriterier:
a) nødvendigheden af at lette 
strukturudvikling og strukturtilpasning
b) altoverskyggende administrative behov.

Or. pt

Ændringsforslag 1541
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 s (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103s
Midlertidige overførsler

1. Senest ved udløbet af hver 
tolvmånedersperiode tillader 
medlemsstaterne for den pågældende 
periode midlertidig overførsel af en del af 
de individuelle kvoter, som de dertil 
berettigede producenter ikke agter at 
udnytte. Medlemsstaterne kan regulere 
overførslerne efter producentkategori 
eller mælkeproduktionens struktur og 
begrænse dem til opkøberniveau eller 
inden for regioner samt give tilladelse til 
overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 101g, stk. 3, og 
fastsætte, i hvilket omfang producenten 
igen kan foretage overførsel.
2. Hver medlemsstat kan beslutte ikke at 
anvende stk. 1 ud fra et af følgende 
kriterier eller begge kriterier:
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a) nødvendigheden af at lette 
strukturudvikling og strukturtilpasninger
b) altoverskyggende administrative behov.

Or. es

Ændringsforslag 1542
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 103 t (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103t
Overførsler af kvoter sammen med jord

1. Individuelle kvoter overføres sammen 
med bedriften til den producent, som 
overtager bedriften ved salg, 
bortforpagtning, overdragelse ved arv, 
forskudsarv eller enhver anden 
overtagelse, der indebærer lignende 
retsvirkninger for producenten, efter 
regler, som medlemsstaterne fastsætter 
under hensyntagen til de arealer, der 
anvendes til mælkeproduktion, eller til 
andre objektive kriterier og eventuelt til 
en aftale mellem parterne. Den andel af 
kvoten, som eventuelt ikke er blevet 
overført sammen med bedriften, lægges til 
den nationale reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med stk. 1 
ved forpagtning eller andre 
arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, at kvoterne ikke 
skal overføres sammen med bedriften.
3. Hvis der overdrages jord til de 
offentlige myndigheder og/eller til brug i 
offentlighedens interesse, eller hvis 
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overdragelsen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, sikrer 
medlemsstaterne, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
parternes legitime interesser, og særlig 
foranstaltninger, der giver de tidligere 
producenter mulighed for at fortsætte med 
mælkeproduktion, hvis de ønsker det.
4. Hvis der ikke er enighed mellem 
parterne, i tilfælde af forpagtningsaftaler, 
der er ved at udløbe uden mulighed for 
forlængelse på samme vilkår, eller i 
situationer, der indebærer lignende 
retsvirkninger, overføres de pågældende 
individuelle kvoter helt eller delvis til 
producenten, som overtager dem i 
henhold til regler vedtaget af 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
parternes legitime interesser.

Or. pl

Ændringsforslag 1543
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 t (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103t
Overførsler af kvoter sammen med jord

1. Individuelle kvoter overføres sammen 
med en bedrift til den producent, som 
overtager bedriften ved salg, 
bortforpagtning, overdragelse ved arv, 
forskudsarv eller enhver anden 
overtagelse, der indebærer lignende 
retsvirkninger for producenten, efter 
detaljerede regler, som medlemsstaterne 
fastsætter under hensyntagen til de 
arealer, der anvendes til 
mælkeproduktion, eller til andre objektive 
kriterier og eventuelt til en aftale mellem 
parterne. Den del af kvoten, som eventuelt 
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ikke er blevet overført sammen med 
bedriften, lægges til den nationale reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med stk. 1 
ved forpagtning eller andre 
arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, at en kvote ikke 
skal overføres sammen med bedriften.
3. Hvis der overdrages jord til de 
offentlige myndigheder og/eller til brug i 
offentlighedens interesse, eller hvis 
overdragelsen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, sikrer 
medlemsstaterne, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
parternes legitime interesser, og særlig 
foranstaltninger, der giver de tidligere 
producenter mulighed for at fortsætte med 
mælkeproduktion, hvis de ønsker det.
4. I tilfælde af, at der ikke er enighed 
mellem parterne, når forpagtningsaftaler, 
er ved at udløbe uden mulighed for 
forlængelse på samme vilkår, eller i 
situationer, der indebærer lignende 
retsvirkninger, overføres de pågældende 
individuelle kvoter helt eller delvis til 
producenten, som overtager dem i 
henhold til regler, der vedtages af 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
parternes legitime interesser.

Or. pt

Ændringsforslag 1544
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 t (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103t
Overførsler af kvoter sammen med jord

1. Individuelle kvoter overføres sammen 
med bedriften til den producent, som 
overtager bedriften ved salg, 
bortforpagtning, overdragelse ved arv, 
forskudsarv eller enhver anden 
overtagelse, der indebærer lignende 
retsvirkninger for producenten, efter 
regler, som medlemsstaterne fastsætter 
under hensyntagen til de arealer, der 
anvendes til mælkeproduktion, eller til 
andre objektive kriterier og eventuelt til 
en aftale mellem parterne. Den andel af 
kvoten, som eventuelt ikke er blevet 
overført sammen med bedriften, lægges til 
den nationale reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med stk. 1 
ved forpagtning eller andre 
arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, at kvoterne ikke 
skal overføres sammen med bedriften.
3. Hvis der overdrages jord til de 
offentlige myndigheder og/eller til brug i 
offentlighedens interesse, eller hvis 
overdragelsen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, sikrer 
medlemsstaterne, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger til at beskytte 
parternes legitime interesser, og særlig 
foranstaltninger, der giver de tidligere 
producenter mulighed for at fortsætte med 
mælkeproduktion, hvis de ønsker det.
4. Hvis der ikke er enighed mellem 
parterne, i tilfælde af forpagtningsaftaler, 
der er ved at udløbe uden mulighed for 
forlængelse på samme vilkår, eller i 
situationer, der indebærer lignende 
retsvirkninger, overføres de pågældende 
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individuelle kvoter helt eller delvis til 
producenten, som overtager dem i 
henhold til regler vedtaget af 
medlemsstaterne under hensyntagen til 
parternes legitime interesser.

Or. es

Ændringsforslag 1545
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 103 u (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103u
Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
eller for at forbedre miljøet kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
detaljerede regler, som de fastsætter 
under hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til 
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenterne ved begyndelsen af en 
tolvmånedersperiode mod betaling kan 
opnå, at den kompetente myndighed eller 
det organ, der er udpeget af denne 
myndighed, omfordeler individuelle 
kvoter, som ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er 
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
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svarende til ovennævnte betaling
c) centralisere og føre tilsyn med 
overførsler af kvoter uden jord
d) når det handler om overdragelse af jord 
med henblik på at forbedre miljøet, 
fastsætte, at den pågældende individuelle 
kvote tildeles en producent, som afstår sin 
jord, men ønsker at fortsætte sin 
mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overdragelse af den 
tilsvarende jord er tilladt med henblik på 
at forbedre mælkeproduktionens struktur
f) efter anmodning fra en producent til 
den ansvarlige myndighed eller til det 
organ, der er udpeget af denne 
myndighed, tillade endelig overførsel af 
kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord eller omvendt med henblik 
på at forbedre mælkeproduktionens 
struktur på bedriftsniveau eller at 
muliggøre ekstensivering af 
produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 
plan, på passende regionalt plan eller i 
specificerede indsamlingsområder.

Or. pl

Ændringsforslag 1546
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 103 u (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103u
Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
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eller for at forbedre miljøet kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
detaljerede regler, som de fastsætter 
under hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til 
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenterne ved begyndelsen af en 
tolvmånedersperiode mod betaling kan 
opnå, at den kompetente myndighed eller 
det organ, der er udpeget af denne 
myndighed, omfordeler individuelle 
kvoter, som ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er 
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
svarende til ovennævnte betaling
c) centralisere og føre tilsyn med 
overførsler af kvoter uden jord
d) når det handler om overdragelse af jord 
med henblik på at forbedre miljøet, 
fastsætte, at den pågældende individuelle 
kvote tildeles en producent, som afstår sin 
jord, men ønsker at fortsætte sin 
mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord er tilladt med henblik på at 
forbedre mælkeproduktionens struktur
f) efter anmodning fra en producent til 
den ansvarlige myndighed eller til det 
organ, der er udpeget af denne 
myndighed, tillade endelig overførsel af 
kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord eller omvendt med henblik 
på at forbedre mælkeproduktionens 
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struktur på bedriftsniveau eller at 
muliggøre ekstensivering af 
produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 
plan, på passende regionalt plan eller i 
specificerede indsamlingsområder.

Or. pl

Ændringsforslag 1547
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 103 u (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103u
Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
eller for at forbedre miljøet kan 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
detaljerede regler, som de fastsætter 
under hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til 
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenterne ved begyndelsen af en 
tolvmånedersperiode og mod betaling af 
den ansvarlige myndighed eller det organ, 
der er udpeget af denne myndighed, kan 
få tildelt omfordelte individuelle kvoter, 
når disse ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er 
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
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svarende til ovennævnte betaling
c) centralisere og føre tilsyn med 
overførsler af kvoter uden jord
d) når jord overdrages med henblik på at 
forbedre miljøet, fastsætte, at den 
pågældende individuelle kvote tildeles en 
producent, som afstår sin jord, men 
ønsker at fortsætte sin mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord er tilladt med henblik på at 
forbedre mælkeproduktionens struktur  
f) efter anmodning fra en producent til 
den kompetente myndighed eller det 
organ, der er udpeget af denne, tillade 
endelig overførsel af kvoter uden 
overførsel af den tilhørende jord eller 
omvendt med henblik på at forbedre 
mælkeproduktionens struktur på 
bedriftsniveau eller at muliggøre 
ekstensivering af produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 
plan, på passende regionalt plan eller i 
specificerede indsamlingsområder.

Or. pt

Ændringsforslag 1548
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 u (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103u
Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
eller for at forbedre miljøet kan 
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medlemsstaterne i overensstemmelse med 
detaljerede regler, som de fastsætter 
under hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til 
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenterne ved begyndelsen af en 
tolvmånedersperiode mod betaling kan 
opnå, at den kompetente myndighed eller 
det organ, der er udpeget af denne 
myndighed, omfordeler individuelle 
kvoter, som ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er 
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
svarende til ovennævnte betaling
c) centralisere og føre tilsyn med 
overførsler af kvoter uden jord
d) når det handler om overdragelse af jord 
med henblik på at forbedre miljøet, 
fastsætte, at den pågældende individuelle 
kvote tildeles en producent, som afstår sin 
jord, men ønsker at fortsætte sin 
mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord er tilladt med henblik på at 
forbedre mælkeproduktionens struktur
f) efter anmodning fra en producent til 
den ansvarlige myndighed eller til det 
organ, der er udpeget af denne 
myndighed, tillade endelig overførsel af 
kvoter uden overdragelse af den 
tilhørende jord eller omvendt med henblik 
på at forbedre mælkeproduktionens 
struktur på bedriftsniveau eller at 
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muliggøre ekstensivering af 
produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres på nationalt 
plan, på passende regionalt plan eller i 
specificerede indsamlingsområder.

Or. es


