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Ændringsforslag 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 156 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger for at løse specifikke 
problemer

Foranstaltninger til løsning af specifikke 
praktiske problemer

Or. en

Ændringsforslag 2096
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 156 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige visse bestemmelser i denne 
forordning, men kun i det strengt 
nødvendige omfang og tidsrum.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

1. Kommissionen bemyndiges i henhold til 
artikel 160 til at vedtage delegerede 
retsakter, der er både nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke problemer 
i akutte situationer. Sådanne delegerede 
retsakter kan fravige visse bestemmelser i 
denne forordning, men kun i det strengt 
nødvendige omfang og tidsrum.

Or. de

Begrundelse

Uopsættelighed er ingen grund til ikke at anvende de regler, der er fastsat i 
Lissabontraktaten. Denne artikel, som har til formål at løse specifikke problemer, kan få 
vidtrækkende politiske konsekvenser, og deltagelse af Europa-Parlamentet er derfor absolut 
nødvendigt. 
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Ændringsforslag 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 156 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de 
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser, 
men kun i det strengt nødvendige omfang 
og tidsrum. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2

1. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter de 
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser og 
bestemmelserne i andre forordninger 
vedrørende den fælles landbrugspolitik til 
løsning af specifikke problemer, men kun i 
det strengt nødvendige omfang og tidsrum. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2

Or. es

Begrundelse

Der skal gøres en hurtig indsats ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Forslag til forordning
Artikel 156 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de 
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser, 
men kun i det strengt nødvendige omfang 
og tidsrum. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

1. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de 
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger
finder anvendelse på alle andre 
landbrugsprodukter i bilag I, del XXIV, 
afsnit 2. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser, 
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artikel 162, stk. 2 men kun i det strengt nødvendige omfang 
og tidsrum. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag forsøger at omfatte alle landbrugsprodukter, herunder kartofler og 
hestekød, der ikke tidligere har været reguleret i fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 156 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de 
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser, 
men kun i det strengt nødvendige omfang 
og tidsrum. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2

1. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter de 
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke praktiske 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser, 
men kun i det strengt nødvendige omfang 
og tidsrum. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 2100
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 156 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at løse specifikke problemer
vedtager Kommissionen i særligt 
begrundede hastende tilfælde

2. I behørigt begrundede tilfælde af 
særligt hastende karakter vedrørende de 
foranstaltninger, der er omhandlet i afsnit 
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gennemførelsesretsakter, der straks træder 
i kraft, i henhold til proceduren i artikel 
162, stk. 3.

1, vil Kommissionen omgående kunne 
vedtage delegerede retsakter, der straks 
træder i kraft, i overensstemmelse med den 
procedure, der er omhandlet i artikel 56, 
stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Uopsættelighed er ingen grund til ikke at anvende de regler, der er fastsat i 
Lissabontraktaten. Denne artikel, som har til formål at løse specifikke problemer, kan få 
vidtrækkende politiske konsekvenser, og deltagelse af Europa-Parlamentet er derfor absolut 
nødvendigt. 

Ændringsforslag 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 156 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at løse specifikke problemer 
vedtager Kommissionen i særligt 
begrundede hastende tilfælde 
gennemførelsesretsakter, der straks træder i 
kraft, i henhold til proceduren i artikel 162, 
stk. 3.

2. For at løse specifikke problemer 
vedtager Kommissionen i særligt 
begrundede og uopsætteligt hastende 
tilfælde gennemførelsesretsakter, der straks 
træder i kraft, i henhold til proceduren i 
artikel 162, stk. 3.

Or. es

Ændringsforslag 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 156 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når Kommissionen, som handler i 
overensstemmelse med artikel 156, 
introducerer understøttelse af operatører i 
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en given sektor, kan EU-støtten forhøjes i 
forhold til udligningsfondene i artikel 109 
C. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
en delegeret retsakt det tilladte omfang af 
sådanne forhøjninger af EU-støtten. 
Medlemsstaterne kan begrænse retten til 
EU-støtte til virksomheder, der deltager i 
en udligningsfond.

Or. fr

Ændringsforslag 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156a
Foranstaltninger til løsning af alvorlige 

skævheder på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet

1. Kommissionen kan i tilfælde af en 
alvorlig uligevægt på markedet for mælk 
og mejeriprodukter beslutte at tildele en 
støtte til de mælkeproducenter, der 
frivilligt indskrænker produktionen med 
mindst 5 % i forhold til samme periode 
året før og i løbet af en periode på mindst
tre måneder, som kan fornys.
2. Som forberedelse til afskaffelsen af 
mælkekvoterne efter 2015 kan følgende 
foranstaltninger under de betingelser, der 
er fastsat af Kommissionen i henhold til 
stk. 4, anses som en nedgang i 
produktionen eller en form for 
tilbagetrækning fra markedet.
(a) mælkemængder, der gives gratis til 
velgørende organisationer
(b) overførsel af mælkekvoter mellem 
medlemsstater gennem bilaterale aftaler
(c) direkte eksport af mælk og 



PE494.489v01-00 8/90 AM\909523DA.doc

DA

mejeriprodukter til tredjelande.
3. Der bør ydes EU-støtte til 
gennemførelsen af en konsekvensanalyse 
for at vurdere, hvorvidt det er bæredygtigt 
at tillade medlemsstaterne at behandle 
mælk uden for kvoten som den første 
mælkeproduktion i det følgende markeds 
år.
4. I løbet af perioden som omtalt i stk. 1, 
første afsnit, får produkterne fra de 
virksomheder, som har iværksat dette 
system i henhold til betingelserne som 
anført i stk. 1, første afsnit, prioritetsret til 
foranstaltninger til markedsintervention 
som omtalt i del II, afsnit I, på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet.
5. Denne mekanisme skal være effektiv og 
passende, og derfor tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter i artikel 160 for at 
fastsætte:
(a) støttebeløbet og afgiften i henhold til 
stk. 1,
(b) de kriterier, der skal opfyldes for at 
være støtteberettiget,
(c) de specifikke betingelser, der sætter 
gang i denne mekanisme,
(d) de betingelser, som skal gælde, for at 
den gratis udlevering af mælk til 
velgørende organisationer i henhold til 
stk. 2 kan anses som en nedgang i 
produktionen.

Or. en

Begrundelse

Det skal undgås at pålægge afgifter på produktive landmænd, der forbereder sig på et 
liberaliseret marked.

Ændringsforslag 2104
Elisabeth Jeggle
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Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156a
Foranstaltninger til løsning af alvorlige 

skævheder på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet

1. Kommissionen beslutter i tilfælde af en 
alvorlig uligevægt på markedet for mælk 
og mejeriprodukter at tildele en støtte til 
de mælkeproducenter, der frivilligt 
indskrænker produktionen med mindst 
5 % i forhold til samme periode året før 
og i løbet af en periode på mindst tre 
måneder, som kan forlænges.
Såfremt Kommissionen tildeler denne 
støtte, pålægger den ligeledes en afgift for 
de mælkeproducenter, der øger deres 
produktion i disse perioder og i samme 
forhold.
Mekanismen udløses af Kommissionen 
ved en pris på 0,24 EUR/liter.
2. De mælkemængder, der gives gratis til 
velgørende organisationer, kan under de 
betingelser, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 4, anses 
som en nedgang i produktionen.
3. I løbet af perioden som omtalt i stk. 1, 
første afsnit, får produkterne fra de 
virksomheder, som har iværksat dette 
system i henhold til betingelserne som 
anført i stk. 1, første afsnit, prioritetsret til 
foranstaltninger til markedsintervention 
som omtalt i del II, afsnit I, på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet.
4. For at sikre, at denne mekanisme kan 
fungere effektivt og passende, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter i artikel 160 for at 
fastsætte:
(a) støttebeløbet og afgiften i henhold til 
stk. 1,
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(b) kriterierne for retten til støtte,
(c) de specifikke betingelser, der sætter 
gang i denne mekanisme,
(d) de betingelser, som skal gælde, for at 
den gratis udlevering af mælk til 
velgørende organisationer i henhold til 
stk. 2 kan anses som en nedgang i 
produktionen.

Or. de

Begrundelse

Der skal tages skridt til at sikre, at mekanismen som beskrevet her udløses før intervention og 
opbevaring træder i kraft.

Ændringsforslag 2105
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156a
Foranstaltninger til løsning af alvorlige 

skævheder på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet

1. Kommissionen kan, i henhold til 
retningslinjer fra det europæiske 
instrument til overvågning af 
fødevarepriser, i tilfælde af en alvorlig 
uligevægt på markedet for mælk og 
mejeriprodukter beslutte at tildele en 
støtte til de mælkeproducenter, der 
frivilligt indskrænker produktionen med 
mindst 5 % i forhold til samme periode 
året før og i løbet af en periode på mindst 
tre måneder, som kan fornys. Såfremt 
Kommissionen tildeler denne støtte, 
pålægger den i henhold til retningslinjer 
fra det europæiske instrument til 
overvågning af fødevarepriser ligeledes en 
afgift for de mælkeproducenter, der øger 
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deres produktion i disse perioder og i 
samme forhold.
2. De mælkemængder, der gives gratis til 
velgørende organisationer, kan under de 
betingelser, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 4, anses 
som en nedgang i produktionen.
3. I løbet af perioden som omtalt i stk. 1, 
første afsnit, får produkterne fra de 
virksomheder, som har iværksat dette 
system i henhold til betingelserne som 
anført i stk. 1, første afsnit, prioritetsret til 
foranstaltninger til markedsintervention 
som omtalt i del II, afsnit I, på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet.
4. Denne mekanisme skal være effektiv og 
passende, og derfor tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter i artikel 160 for at 
fastsætte:
(a) støttebeløbet og afgiften i henhold til 
stk. 1,
(b) de kriterier, der skal opfyldes for at 
være støtteberettiget,
(c) de specifikke betingelser, der sætter 
gang i denne mekanisme,
(d) de betingelser, som skal gælde, for at 
den gratis udlevering af mælk til 
velgørende organisationer i henhold til 
stk. 2 kan anses som en nedgang i 
produktionen.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af frivillige nedskæringer i produktionen og en afgift på producenter, der øger 
deres produktion, bør være muligt ikke blot i tilfælde af en markedskrise. En sådan mulighed 
bør være til rådighed for det europæiske instrument til overvågning af fødevarepriser som en 
løbende metode til justering af volumen på markedet.

Ændringsforslag 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156a
Foranstaltninger til løsning af alvorlige 

skævheder på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet

1. Kommissionen kan i tilfælde af en 
alvorlig uligevægt på markedet for mælk 
og mejeriprodukter beslutte at tildele en 
støtte til de mælkeproducenter, der 
frivilligt indskrænker produktionen med 
mindst 5 % i forhold til samme periode 
året før og i løbet af en periode på mindst 
tre måneder, som kan fornys. Ved 
tildelingen af en sådan støtte fastsætter 
Kommissionen betingelserne for 
tilbagebetaling af støtten i tilfælde af 
manglende overholdelse sammen med 
eventuelle renter i henhold til de 
gældende regler.
2. De mælkemængder, der gives gratis til 
velgørende organisationer, kan under de 
betingelser, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 4, anses 
som en nedgang i produktionen.
3. I løbet af perioden som omtalt i stk. 1, 
første afsnit, får produkterne fra de 
virksomheder, som har iværksat dette 
system i henhold til betingelserne som 
anført i stk. 1, første afsnit, prioritetsret til 
foranstaltninger til markedsintervention 
som omtalt i del II, afsnit I, på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet.
4. Denne mekanisme skal være effektiv og 
passende, og derfor tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter i artikel 160 for at 
fastsætte:
(a) støttebeløbet og renter, der skal betales 
i tilfælde af manglende overholdelse i 
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henhold til stk. 1,
(b) de kriterier, der skal opfyldes for at 
være støtteberettiget,
(c) de specifikke betingelser, der sætter 
gang i denne mekanisme,
(d) de betingelser, som skal gælde, for at 
den gratis udlevering af mælk til 
velgørende organisationer i henhold til 
stk. 2 kan anses som en nedgang i 
produktionen.

Or. es

Begrundelse

Ud over at pålægge en afgift på de producenter, der øger deres produktion, er vi af den 
opfattelse, at det ud over støtten også er nødvendigt at fastsætte betingelser og renter i 
tilfælde af manglende overholdelse af forpligtelserne til at skære i produktionen.

Ændringsforslag 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156a
Foranstaltninger til afhjælpning af 
alvorlige ubalancer på markedet for 
mælke og mejeriprodukter kan kræve 
produktionsnedskæringer med finansiel 
støtte fra medlemsstaterne og/eller EU-
Kommissionen for de producenter, der er 
ramt af nedskæringerne.
I nogle tilfælde kan en afgift pålægges 
producenter, hvor produktionsniveauet er 
blevet forhøjet ud over forøgelsen i den 
globale efterspørgsel på mælk og 
mejeriprodukter.
Disse foranstaltninger bør ikke indføres, 
hvor de alvorlige ubalancer skyldes 
usædvanlige og uventede begivenheder.
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Or. en

Ændringsforslag 2108
Herbert Dorfmann

Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156a
For at sikre en rationel udvikling af 
landbruget i bjergområder og dermed 
sikre en rimelig levestandard for 
landbrugere i bjergområder, kan 
anerkendte producentorganisationer i 
bjergområder fra og med den 30. april 
2014 og under hensyntagen til de særlige 
forhold i disse områder forelægge 
operationelle programmer til forbedring 
af avancen for disse producenter.   Den 
finansielle støtte fra EU kan højst udgøre 
4,1 % af værdien af hver 
producentorganisations afsatte 
produktion. Denne procentdel kan dog 
forhøjes til 4,6 % af værdien af den 
afsatte produktion, forudsat at det beløb, 
der overstiger 4,1 % af værdien af den 
afsatte produktion, udelukkende anvendes 
til kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger.

Or. it

Ændringsforslag 2109
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at beskæftige sig med 



AM\909523DA.doc 15/90 PE494.489v01-00

DA

urimelig handelspraksis i hele landbrugs-
og fødevarekæden og indføre passende 
offentlig kontrol på stedet for at fastslå, 
om de erhvervsdrivende overholder disse 
foranstaltninger. Medlemsstaterne 
forelægger en årlig rapport om 
anvendelsen og resultaterne af disse 
foranstaltninger.

Or. es

Ændringsforslag 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) art og type af oplysninger, der skal 
meddeles

udgår

Or. es

Begrundelse

Etablering af arten og typen af de oplysninger, der skal meddeles, er et spørgsmål om 
gennemførelse, da det ikke stammer fra et centralt element i den grundlæggende retsakt. Det 
er faktisk en rent administrativ beslutning, der skal træffes ved hjælp af en 
gennemførelsesretsakt med et undersøgelsesudvalg. Det er for ambitiøst at betragte den som 
en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 2111
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ordninger for forvaltning af de 
oplysninger, der skal meddeles, og regler 
for meddelelsesindhold, -format, -
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tidsplan, -hyppighed og -frister.

Or. de

Ændringsforslag 2112
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ordninger for forvaltning af de 
oplysninger, der skal meddeles, og regler 
for meddelelsesindhold, -format, -
tidsplan, -hyppighed og -frister.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 157 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) arten og typen af de oplysninger, der 
skal meddeles.

Or. es

Begrundelse

Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslaget til artikel 157, stk. 2.

Ændringsforslag 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) senest den 31. december 2016, om 
evaluering af den støtte, der er omhandlet 
i artikel 15a, sammen med eventuelle 
forslag om at omdanne den til en af de 
former for støtte, der er omfattet af artikel 
16.

Or. es

Begrundelse

Med dette ændringsforslag stilles forslag om, at Kommissionen udarbejder en 
evalueringsrapport om, hvorvidt denne obligatoriske støtte skal opretholdes eller gøres 
valgfri.

Ændringsforslag 2115
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) senest den 31. december 2018, om 
markedsudviklingen i kaninkødssektoren, 
med særlig vægt på anvendelsen af de nye 
regler for denne sektor (artikel 16, 112 og 
156), udviklingen i forbruget, og antallet 
af bedrifter, især i landdistrikterne; om 
nødvendigt kan denne rapport ledsages af 
passende forslag;

Or. es

Ændringsforslag 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 31. december 2016, om 
evaluering af den støtte, der er omhandlet 
i artikel 15a, sammen med eventuelle 
forslag om at omdanne den til en af de 
former for støtte, der er omfattet af artikel 
16.

Or. es

Begrundelse

Vurdering af virkningen af at gøre støtte til privat oplagring af smør valgfri.

Ændringsforslag 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 31. december 2018, om 
evaluering af anvendelsen og 
effektiviteten af 
markedsforvaltningsredskaber, navnlig 
vedrørende artikel 10 til 17a, og deres 
sammenhæng med det formål at sikre 
forsyningerne i overensstemmelse med 
artikel 39 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Denne 
undersøgelse skal forelægges Rådet og 
Europa-Parlamentet sammen med de 
lovforslag, der er nødvendige for at 
etablere en EU-dækkende strategi for at 
sikre forsyningerne til befolkningen i EU.

Or. es

Ændringsforslag 2118
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvert tredje år efter 2013 om 
undtagelserne for målene for den fælles 
landbrugspolitik, vedrørende de aftaler, 
vedtagelser og former for praksis, der er 
nævnt i artikel 144 og 145;

Or. en

Ændringsforslag 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 31. december 2015 om 
udviklingen af markedssituationen i okse-
og kalvekød, fåre- og gedekød, svinekød, 
fjerkrækød og kaninkød, ris, tørret foder, 
råtobak, frugt og grøntsager, samt 
olivenolie og vin, og navnlig om den 
mulige anvendelse af foranstaltningerne i 
artikel 104 til 107 i denne forordning på 
disse sektorer.

Or. es

Ændringsforslag 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 30. september 2013, 
sammen med de relevante 
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lovgivningsforslag om oprettelse af en 
ordning for fakultative forbeholdte 
betegnelser i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 67d i nærværende 
forordning, i oksekødssektoren. Denne 
rapport skal omfatte de nuværende 
rammer for frivillig mærkning, samt de 
relevante vilkår i forbindelse med avl, 
produktion og foder, der kan tilføre værdi 
i oksekødssektoren.

Or. es

Begrundelse

Frivillig mærkning betragtes som afgørende i oksekødssektoren. Derfor bør det fremsatte 
forslag som led i revisionen af forordning (EF) nr. 1760/2000 om at afskaffe frivillig 
mærkning opgives til fordel for en ordning med fakultative forbeholdte betegnelser, der 
etableres via handelsnormer.

Ændringsforslag 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 31. december 2014 om 
mulighederne for at indføre særlige 
normer for markedsføring af følgende 
produkter:
- svinekød
- fåre- og gedekød.
Denne rapport indeholder de relevante 
bestemmelser, som Kommissionen 
foreslår vedtaget ved delegerede retsakter.

Or. fr

Ændringsforslag 2122
Béla Glattfelder
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Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. juli 2018 om udviklingen 
af markedssituationen for sukker, om 
egnede midler til ophør af den nuværende 
kvoteordning og om sektorens fremtid 
efter 2020, idet der lægges særlig vægt på 
behovet for at opretholde en rimelig 
kontraktmæssig ordning og et system til 
meddelelse af sukkerpriser, sammen med 
eventuelle passende forslag;

Or. en

Begrundelse

Dette er en teknisk ændring for at sikre overensstemmelse med betragtningen (MEP Dantin's 
ændringsforslag 43), hvori der står juli. Juli ville være mere hensigtsmæssigt, fordi det er i 
slutningen af kampagnen (som løber fra oktober til september) og sikrer, at Kommissionen vil 
have mere information om markedssituationen at basere sin vurdering på.

Ændringsforslag 2123
Robert Sturdy

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. juli 2018 om udviklingen 
af markedssituationen for sukker, om 
egnede midler til ophør af den nuværende 
kvoteordning og om sektorens fremtid 
efter 2020, idet der lægges særlig vægt på 
behovet for at opretholde en rimelig 
kontraktmæssig ordning og et system til 
meddelelse af sukkerpriser, sammen med 
eventuelle passende forslag;

Or. en
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Ændringsforslag 2124
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. juli 2018 om udviklingen 
af markedssituationen for sukker, om 
egnede midler til ophør af den nuværende 
kvoteordning og om sektorens fremtid 
efter 2020, idet der lægges særlig vægt på 
behovet for at opretholde en rimelig 
kontraktmæssig ordning og et system til 
meddelelse af sukkerpriser, sammen med 
eventuelle passende forslag;

Or. pl

Ændringsforslag 2125
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. juli 2018 om udviklingen 
af markedssituationen for sukker, om 
egnede midler til ophør af den nuværende 
kvoteordning og om sektorens fremtid 
efter 2020, idet der lægges særlig vægt på 
behovet for at opretholde en rimelig 
kontraktmæssig ordning og et system til 
meddelelse af sukkerpriser, sammen med 
eventuelle passende forslag;

Or. fr

Ændringsforslag 2126
Marc Tarabella



AM\909523DA.doc 23/90 PE494.489v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. juli 2018 om udviklingen 
af markedssituationen for sukker, om 
egnede midler til ophør af den nuværende 
kvoteordning og om sektorens fremtid 
efter 2020, idet der lægges særlig vægt på 
behovet for at opretholde en rimelig 
kontraktmæssig ordning og et system til 
meddelelse af sukkerpriser, sammen med 
eventuelle passende forslag;

Or. fr

Begrundelse

Teknisk ændring af hensyn til større sammenhæng med betragtning 84b (ændringsforslag 43 
som stillet af ordføreren), der fastslår, at rapporten bør forelægges senest i juli 2018. Denne 
dato ville være mere passende end januar 2018, da det er nærmere slutningen af 
produktionsåret (som løber fra oktober til september), og Kommissionen vil dermed få flere 
oplysninger at basere sin analyse af markedssituationen på.

Ændringsforslag 2127
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. januar 2018 om 
udviklingen af markedssituationen for 
sukker, om egnede midler til 
konsolidering af sektoren, idet der tages 
hensyn til konsekvenserne og 
bæredygtigheden i at afbryde den 
nuværende kvoteordning, og om sektorens 
fremtid efter 2020, idet der lægges særlig 
vægt på behovet for at opretholde en 
rimelig kontraktmæssig ordning og et 
system til meddelelse af sukkerpriser, 
sammen med eventuelle passende forslag;
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Or. fr

Ændringsforslag 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 31. december 2018 om 
udviklingen af markedssituationen for 
sukker, især om den mulige anvendelse af 
de foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 104 til 107 efter afslutningen af 
systemet med produktionskvoter.

Or. es

Ændringsforslag 2129
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. januar 2013 om 
udviklingen af markedssituationen for 
sukker.

Or. en

Ændringsforslag 2130
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) årligt om konkurrenceevne og 
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bæredygtighed inden for 
landbrugsproduktion og landbrugs- og 
fødevarekæden.

Or. es

Begrundelse

Forskellige beslutninger og erklæringer fra Europa-Parlamentet har gjort det klart, at 
landbrugsproduktionens konkurrenceevne og bæredygtighed er absolut afhængige af, at der 
ikke er nogen urimelig handelspraksis i landbrugs-og fødevarekæden. Det vil være 
meningsløst at øge producenternes styrke, hvis der er konkurrencebegrænsende flaskehalse, 
og hvis der ikke tages hånd om illoyal handelspraksis fra landbrugs- og fødevarekædens 
perspektiv.

Ændringsforslag 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 31. december 2017 om 
udvikling af mælk og mejeriprodukter, og 
i givet fald om de foranstaltninger, der 
skal træffes med henblik på at udfase 
kvotesystemet.

Or. es

Begrundelse

Bringer teksten på linje med forslaget om at bevare mælkekvoteordningen.

Ændringsforslag 2132
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 1. december 2013 om 
udviklingen af markedssituationen for 
vin.

Or. en

Ændringsforslag 2133
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 158 – stk. 1 a (nyt)

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 2134
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 158 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 158a
Indberetning inden for ethanolsektoren 

1. Hvad angår produkter fra 
ethanolsektoren, skal medlemsstaterne 
underrette Kommissionen om følgende:
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a) produktionen af landbrugsethanol, 
angivet i hl ren alkohol og opdelt på de 
produkter til alkoholfremstilling, der er 
anvendt
b) afsætningen af landbrugsethanol, 
angivet i hl ren alkohol og opdelt på de 
forskellige anvendelsesformål
c) de disponible lagre af landbrugsethanol 
i medlemsstaten ved udgangen af det 
foregående år
d) forventet produktion det indeværende 
år.
Regler for indberetning af disse 
oplysninger, og navnlig hvor ofte de skal 
indberettes, samt definition af 
anvendelsesformål vedtages af 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter.
2. På grundlag af de oplysninger, der er 
nævnt i stk. 1, og andre disponible 
oplysninger udarbejder Kommissionen 
ved gennemførelsesretsakter uden bistand 
fra den komité, der er nævnt i artikel 323, 
stk. 1, en EU-opgørelse over markedet for 
landbrugsethanol for det foregående år og 
et skøn over markedet for det 
indeværende år.
EU-opgørelsen indeholder ligeledes 
oplysninger om ethanol af ikke-
landbrugsmæssig oprindelse. Det præcise 
indhold og vilkår for indsamlingen af 
disse oplysninger fastlægges af 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter.
I dette stk. forstås ved "ethanol af ikke-
landbrugsmæssig oprindelse": produkter 
henhørende under KN-kode 2207, 2208 
90 91 og 2208 90 99, som ikke er 
fremstillet af de landbrugsprodukter, der 
er anført i bilag I til traktaten.
3. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om opgørelserne, jf. stk. 2,

Or. en
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Ændringsforslag 2135
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler fra reserven til krise inden for 
landbrugssektoren stilles til rådighed i 
henhold til betingelserne og efter 
proceduren i stk. 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning47 for de foranstaltninger, som 
denne forordning finder anvendelse på, 
de(t) år, for hvilke(t) der ønskes 
supplerende støtte, og som gennemføres i 
tilfælde, der går ud over den normale 
markedsudvikling.

Midler fra reserven til krise inden for 
landbrugssektoren stilles til rådighed i 
henhold til betingelserne og efter 
proceduren i stk. 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning47 for udgifter under denne del, 
de(t) år, for hvilke(t) der ønskes 
supplerende støtte.

Or. en

Begrundelse

Finansiering af krisereserven bør kun finde anvendelse for mekanismerne i artikel 154-156 i 
fusionsmarkedsordningen om ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler fra reserven til krise inden for 
landbrugssektoren stilles til rådighed i 
henhold til betingelserne og efter 
proceduren i stk. 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 

Midler fra reserven til krise inden for 
landbrugssektoren stilles til rådighed i 
henhold til betingelserne og efter 
proceduren i stk. 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
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forvaltning47 for de foranstaltninger, som 
denne forordning finder anvendelse på, 
de(t) år, for hvilke(t) der ønskes 
supplerende støtte, og som gennemføres i 
tilfælde, der går ud over den normale
markedsudvikling.

forvaltning47 for udgifter under denne del, 
de(t) år, for hvilke(t) der ønskes 
supplerende støtte.

Or. en

Begrundelse

Finansiering af krisereserven bør kun finde anvendelse for mekanismerne i artikel 154-156 i 
fusionsmarkedsordningen om ekstraordinære foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger ville 
ikke begrænse Kommissionens mulighed for at reagere på en krise, men ville sikre, at alle 
midler anvendes til foranstaltninger, der går ud over normal forvaltning af markedet, som er 
omfattet af andre dele af fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag 2137
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Midler fra reserven til krise inden for 
landbrugssektoren stilles til rådighed i 
henhold til betingelserne og efter 
proceduren i stk. 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning for de foranstaltninger, som 
denne forordning finder anvendelse på, 
de(t) år, for hvilke(t) der ønskes 
supplerende støtte, og som gennemføres i 
tilfælde, der går ud over den normale 
markedsudvikling.

Midler fra reserven til krise inden for 
landbrugssektoren stilles til rådighed i 
henhold til betingelserne og efter 
proceduren i stk. 14 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk 
forvaltning for de foranstaltninger, som 
denne forordning finder anvendelse på, 
de(t) år, for hvilke(t) der ønskes 
supplerende støtte, og som gennemføres i 
tilfælde, der går ud over den normale 
markedsudvikling, eller i tilfælde af at 
referencepriserne, som er fastsat i artikel 
7, stk. 2, viser en betydelig stigning i 
produktionsomkostningerne.

Or. fr
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Ændringsforslag 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger de betingelser, 
hvorunder det skal fastslås, at der er tale 
om en "alvorlig markedskrise", og som 
skal føre til vedtagelsen af ekstraordinære 
foranstaltninger ud over de sædvanlige 
forvaltningsforanstaltninger på det 
offentlige og private marked og den 
automatiske tilgængelighed af midler fra 
krisereserven.

Or. es

Ændringsforslag 2139
Brian Simpson

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovennævnte gælder især for midler i: udgår
a) del II, afsnit I, kapitel I
b) del III, kapitel VI og
c) kapitel I i denne del.

Or. en

Begrundelse

Finansiering af krisereserven bør kun finde anvendelse for mekanismerne i artikel 154-156 i 
fusionsmarkedsordningen om ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovennævnte gælder især for midler i: udgår
a) del II, afsnit I, kapitel I
b) del III, kapitel VI og
c) kapitel I i denne del.

Or. en

Ændringsforslag 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) del III, kapitel VI og udgår

Or. en

Ændringsforslag 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)  del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 3 
og 4.

Or. es

Ændringsforslag 2143
Paolo De Castro
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Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)  del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 3 
og 4. 

Or. it

Ændringsforslag 2144
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)  del II, afsnit I, kapitel II, afdeling 3 
og 4. 

Or. it

Ændringsforslag 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)  del II, afsnit I, kapitel III, afdeling 3.

Or. es

Ændringsforslag 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter og uanset denne 
artikels andet afsnit, vedtage, at der ikke 
overføres midler for visse udgifter i litra 
b), hvis sådanne udgifter er en del af 
normal markedsforvaltning. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

udgår

Or. en

Begrundelse

Finansiering af krisereserven bør kun finde anvendelse for mekanismerne i artikel 154-156 i 
fusionsmarkedsordningen om ekstraordinære foranstaltninger.

Ændringsforslag 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter og uanset denne 
artikels andet afsnit, vedtage, at der ikke 
overføres midler for visse udgifter i litra 
b), hvis sådanne udgifter er en del af 
normal markedsforvaltning. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2148
Hans-Peter Mayer
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Forslag til forordning
Artikel 159 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter og uanset denne 
artikels andet afsnit, vedtage, at der ikke 
overføres midler for visse udgifter i litra b), 
hvis sådanne udgifter er en del af normal 
markedsforvaltning.
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Kommissionen kan uanset denne artikels 
andet afsnit, vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160, således 
at der ikke overføres midler for visse 
udgifter i litra b), hvis sådanne udgifter er 
en del af normal markedsforvaltning.

Or. de

Ændringsforslag 2149
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 160 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra denne forordnings 
ikrafttræden.

(2) De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra denne forordnings 
ikrafttræden. Kommissionen aflægger 
rapport om anvendelsen af de delegerede 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder på fem år, hvis Europa-
Parlamentet og Rådet godkender denne 
forlængelse senest tre måneder inden 
udløbet af hver periode.
Europa-Parlamentet træffer afgørelse 
herom med et flertal af medlemmernes 
stemmer, og Rådet med kvalificeret flertal.

Or. de

Begrundelse

Parlamentet skal aktivt bekræfte delegationen af beføjelser til Kommissionen og skal ikke i 
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tvivlstilfælde være nødt til at kæmpe i eget hus for at tilbageerobre sine lovgivningsmæssige 
beføjelser.

Ændringsforslag 2150
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 160 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra denne forordnings 
ikrafttræden.

(2) De delegerede beføjelser i denne 
forordning tillægges Kommissionen for en 
periode på fem år fra denne forordnings 
ikrafttræden.

Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende anvendelsen af de delegerede 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder på fem år, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig 
denne forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.

Or. de

Ændringsforslag 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 162 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5, stk. 4, tredje underafsnit, i 
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Or. es
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Begrundelse

Denne tilføjelse giver medlemsstaterne større retssikkerhed.

Ændringsforslag 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende bestemmelser i forordning (EU) 
nr. [KOM(2010)799] finder dog fortsat 
anvendelse:

Følgende bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 finder dog fortsat 
anvendelse:

Or. es

Ændringsforslag 2153
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende bestemmelser i forordning (EU) 
nr. [KOM(2010)799] finder dog fortsat 
anvendelse:

Følgende bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 finder dog fortsat 
anvendelse:

Or. en

Ændringsforslag 2154
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende bestemmelser i forordning (EU) 
nr. [KOM(2010)799] finder dog fortsat 

Følgende bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 finder dog fortsat 
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anvendelse: anvendelse:

Or. fr

Ændringsforslag 2155
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende bestemmelser i forordning (EU) 
nr. [KOM(2010)799] finder dog fortsat 
anvendelse:

Følgende bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 finder dog fortsat 
anvendelse:

Or. pl

Ændringsforslag 2156
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i 
bilag III indtil udgangen af 
produktionsåret 2014/2015 for sukker den 
30. september 2015.

a) for sukkersektoren, alle bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 og alle 
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. 
september 2015. Artikel 51 i forordning 
(EF) nr. 1234/2007 finder ikke længere 
anvendelse fra 1. januar 2014.

Or. fr

Ændringsforslag 2157
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i 
bilag III indtil udgangen af 
produktionsåret 2014/2015 for sukker den 
30. september 2015.

a) for sukkersektoren, alle bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 og alle 
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. 
september 2015.

Or. en

Ændringsforslag 2158
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i 
bilag III indtil udgangen af 
produktionsåret 2014/2015 for sukker den 
30. september 2015.

a) for sukkersektoren, alle bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 og alle 
gennemførelsesbestemmelserne hertil 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. 
september 2015.

Or. pl

Ændringsforslag 2159
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. 
september 2015.

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 
indtil udgangen af produktionsåret 
2016/2017 for sukker den 30. september 
2017.

Or. en
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Begrundelse

En udvidelse af kvoteordningen med to år sikrer en blød landing for sektoren. Forlængelsen 
bør begrænses til to år med henblik på at styrke sukkersektorens konkurrencedygtighed.

Ændringsforslag 2160
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. 
september 2015.

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 
indtil udgangen af produktionsåret 
2016/2017 for sukker den 30. september 
2017.

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af kvoteordningen med to år sikrer en blød landing for sektoren. Forlængelsen 
bør begrænses til to år med henblik på at styrke sukkersektorens konkurrencedygtighed.

Ændringsforslag 2161
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for sukkersektoren, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. 
september 2015.

a) for sukkersektoren, efter en 
konsekvensanalyse fra Kommissionen, 
som tager hensyn til globale sukkerrørs-
og sukkerroemarkeder, afdeling I, artikel 
248, 260 til 262, i del II og del II i bilag III 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. september 
2015, eller i tilfælde af særlige 
omstændigheder i henhold til 
konsekvensanalysen senest ved udgangen 
af 2020, og bør ledsages af en afslutning 
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af importkontingentet på sukkerrør;

Or. en

Ændringsforslag 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 
mælkeproduktionsreguleringsordningen i 
del II, afsnit I, kapitel III, anvendes indtil 
den 31. marts 2015

udgår

Or. es

Begrundelse

Den nuværende mælkekvoteordning bør bevares uden mulighed for at hæve den samlede 
mælkeproduktion i EU.

Ændringsforslag 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 
mælkeproduktionsreguleringsordningen i 
del II, afsnit I, kapitel III, anvendes indtil 
den 31. marts 2015

udgår

Or. es

Begrundelse

Denne litra må udgå for at bringe teksten på linje med forslaget om at bevare 
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mælkekvoteordningen.

Ændringsforslag 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for vinsektoren: udgår
i) artikel 82 til 87 hvad angår arealer 
omhandlet i artikel 82, stk. 2, der endnu 
ikke er ryddet, og hvad angår arealer 
omhandlet i artikel 83, stk. 1, som ikke er 
legaliseret, indtil sådanne arealer ryddes 
eller legaliseres
(ii) overgangsordningen for 
plantningsrettigheder i del II, afsnit V, 
underafsnit II, kapitel III, afdeling I, 
anvendes indtil den 31. december 2015, 
eller i det omfang det er nødvendigt for at 
virkeliggøre en afgørelse truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 89, 
stk. 5, indtil den 31. december 2018

Or. es

Begrundelse

Det nuværende system for plantningsrettigheder for vinstokke, samt det EU's samlede 
produktionsloft, skal opretholdes.

Ændringsforslag 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) overgangsordningen for 
plantningsrettigheder i del II, afsnit V, 

udgår
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underafsnit II, kapitel III, afdeling I, 
anvendes indtil den 31. december 2015, 
eller i det omfang det er nødvendigt for at 
virkeliggøre en afgørelse truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 89, 
stk. 5, indtil den 31. december 2018

Or. fr

Ændringsforslag 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) overgangsordningen for 
plantningsrettigheder i del II, afsnit V, 
underafsnit II, kapitel III, afdeling I, 
anvendes indtil den 31. december 2015, 
eller i det omfang det er nødvendigt for at 
virkeliggøre en afgørelse truffet af 
medlemsstaterne i henhold til artikel 89, 
stk. 5, indtil den 31. december 2018

udgår

Or. fr

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2167
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) artikel 293, stk. 1 og 2, anvendes for e) artikel 182, stk. 3, anvendes for sukker 
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sukker indtil udgangen af produktionsåret 
2013/2014

indtil udgangen af produktionsåret 
2013/2014

Or. fr

Ændringsforslag 2168
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 163 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) artikel 293, stk. 1 og 2, anvendes for 
sukker indtil udgangen af produktionsåret 
2013/2014

e) artikel 182, stk. 3, anvendes for sukker 
indtil udgangen af produktionsåret 
2018/2019

Or. fr

Ændringsforslag 2169
Jean-Paul Gauzès

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

For sukkersektoren anvendes:

a) artikel 7, 16 og 17a samt bilag III dog 
først efter begyndelsen af produktionsåret 
2015/2016 den 1. oktober 2015
b) artikel 106-108, 113b og afdeling 3a i 
del II, afsnit II, kapitel III, for så vidt 
angår sukker, finder først anvendelse fra 
udgangen af produktionsåret 2019/2020 
den 1. oktober 2020, jf. dog artikel 158 (bb 
).

Or. fr
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Ændringsforslag 2170
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

For kornsektoren anvendes:

a) artikel 7, 16 og 17a samt bilag III dog 
først efter begyndelsen af produktionsåret 
2015/2016 den 1. oktober 2015
b) artikel 106-108, 113b og afdeling 3a i 
del II, afsnit II, kapitel III, for så vidt 
angår sukker, finder først anvendelse fra 
udgangen af produktionsåret 2019/2020 
den 1. oktober 2020, jf. dog artikel 158 (bb 
).

Or. pl

Ændringsforslag 2171
Béla Glattfelder

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 17a samt bilag III dog først efter 
begyndelsen af produktionsåret 2015/2016 
for sukker den 1. oktober 2015.

Artikel 106-108, 113b og afdeling 3a [C1] 
i del II, afsnit II, kapitel III, for så vidt 
angår sukker, finder først anvendelse fra 
udgangen af produktionsåret 2019/2020 
den 1. oktober 2020, jf. dog artikel 158 (bb 
).
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at undgå en situation, hvor produktionsåret forvaltes af to 
retsgrundlag, og det er nødvendigt for at sikre juridisk klarhed og markedsstabilitet. Det 
fremgår i detaljer, hvilke horisontale bestemmelser der bør gælde i hvilken periode, derfor 
henvises der til de forskellige artikler for tidsrummene fra 2015 og fra 2020 og frem.

Ændringsforslag 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015
den 1. oktober 2015.

For sukkersektoren anvendes artikel 101, 
dog først efter udgangen af produktionsåret 
2019/2020 den 1. oktober 2020.

Or. es

Begrundelse

Vi mener, at artikel 101 bør gælde, når sukkerkvoteordningen udløber, dvs. ved udgangen af 
produktionsåret 2019/2020.

Ændringsforslag 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog som minimum 
indtil udgangen af produktionsåret 
2019/2020 den 1. oktober 2020.

Or. de
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Ændringsforslag 2174
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2016/2017 
den 1. oktober 2017.

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af kvoteordningen med to år sikrer en blød landing for sektoren. Forlængelsen 
bør begrænses til to år med henblik på at styrke sukkersektorens konkurrencedygtighed.

Ændringsforslag 2175
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2016/2017 
den 1. oktober 2017.

Or. en

Begrundelse

En udvidelse af kvoteordningen med to år sikrer en blød landing for sektoren. Forlængelsen 
bør begrænses til to år med henblik på at styrke sukkersektorens konkurrencedygtighed.

Ændringsforslag 2176
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

Artikel 7 og 16 anvendes dog først efter 
udgangen af produktionsåret for sukker
2014/2015 den 1. oktober 2015.

Or. fr

Begrundelse

Tager hensyn til de eksisterende bestemmelser for sukker, der gælder indtil den 30. september 
2015, og til de vigtigste elementer i den fælles markedsordning for sukker, herunder 
referencepriserne og støtten til privat oplagring, der bør forlænges indtil 2020.

Ændringsforslag 2177
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Artikel 165 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For sukkersektoren anvendes artikel 7, 16 
og 101 samt bilag III dog først efter 
udgangen af produktionsåret 2014/2015 
den 1. oktober 2015.

Artikel 7 og 16 anvendes dog først efter 
udgangen af produktionsåret for sukker
2014/2015 den 1. oktober 2015.

Or. pl

Ændringsforslag 2178
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I  – del V – KN-kode (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ex 1204 99 15 – hampefrø til udsæd
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Or. fr

Ændringsforslag 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Bilag I  – del IX – KN-kode (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

0714201
Søde kartofler, friske, hele, til konsum.

Or. it

Ændringsforslag 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I  – del XXI – KN-kode (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Råalkohol med et alkoholindhold på 
under 96 % vol., som bevarer de 
organoleptiske egenskaber associeret med 
de grundlæggende råvarer i sin 
produktion, skal behandles som ethanol, 
jf. stk. 1, forudsat at den pågældende 
råalkohol efter yderligere behandling 
markedsføres eller anvendes som ethanol, 
jf. stk. 1.

Or. de

Ændringsforslag 2181
Janusz Wojciechowski

Forslag til forordning
Bilag II  – del I a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ia. NÆRMERE BESTEMMELSER FOR 
OVERFØRSEL AF SUKKER- OG 
ISOGLUCOSEKVOTER, JF. 
ARTIKEL 101 k
I
I dette bilag forstås ved:
a) "sammenlægning af virksomheder": 
sammenslutning af to eller flere 
virksomheder til én virksomhed
b) "afhændelse af en virksomhed": 
overdragelse eller overtagelse af 
formuegoderne i en virksomhed, som har 
fået tildelt kvoter, til fordel for én eller 
flere virksomheder
c) "afhændelse af en fabrik": 
overdragelse af ejendomsretten til et 
teknisk anlæg, der omfatter alle de 
installationer, der er nødvendige for at 
fremstille det pågældende produkt, til én 
eller flere virksomheder, som helt eller 
delvis overtager den overdragende 
virksomheds produktion
d) "leje af en fabrik": lejemål —
vedrørende en teknisk enhed, der omfatter 
hele det anlæg, der er nødvendigt for at 
kunne fremstille sukker, med henblik på 
drift heraf — der er indgået for mindst tre 
på hinanden følgende produktionsår, og 
som parterne forpligter sig til ikke at 
opsige inden udløbet af det tredje 
produktionsår, med en virksomhed, der er 
etableret i samme medlemsstat, som den 
pågældende fabrik er beliggende i, hvis 
den virksomhed, der lejer nævnte fabrik, 
efter lejemålets start kan betragtes som en 
virksomhed, der for hele dens produktions 
vedkommende udelukkende producerer 
sukker.
II
1. Ved sammenlægning eller overdragelse
af sukkerproducerende virksomheder og 
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ved overdragelse af sukkerfabrikker 
justeres kvoten således:
a) ved sammenlægning af 
sukkerproduktionsvirksomheder tildeler 
medlemsstaten den virksomhed, der opstår 
ved sammenlægningen, en kvote svarende 
til summen af de pågældende 
sukkerproduktionsvirksomheders kvoter 
før sammenlægningen
b) ved overdragelse af en 
sukkerproducerende virksomhed tildeler 
medlemsstaten den overtagende 
virksomhed den overtagne virksomheds 
kvote med henblik på sukkerproduktion 
eller foretager, hvis der er tale om flere 
overtagende virksomheder, en fordeling i 
forhold til den sukkerproduktion, som de 
enkelte virksomheder overtager
c) ved overdragelse af en sukkerfabrik 
nedsætter medlemsstaten kvoten for den 
virksomhed, der overdrager 
ejendomsretten til fabrikken, og forhøjer 
kvoten for den eller de 
sukkerproducerende virksomheder, der 
overtager den pågældende fabrik, med 
den fratrukne mængde i forhold til den 
overtagne produktion.
2. Ved lukning under andre 
omstændigheder end dem, der er 
omhandlet i nr. 1, af a) en 
sukkerproducerende virksomhed, kan 
medlemsstaten overføre den relevante del 
af sukkerkvoterne til én eller flere andre 
sukkerproducerende virksomheder.
3. I tilfælde af leje af en fabrik, der 
tilhører en sukkerproducerende 
virksomhed, kan medlemsstaten nedsætte 
kvoten for den virksomhed, der udlejer 
fabrikken, og tildele den virksomhed, der 
lejer fabrikken med henblik på 
sukkerproduktion, den kvotedel, som 
svarer til nedsættelsen.
Hvis lejemålet ophæves inden for den 
periode på tre produktionsår, der er 
omhandlet i punkt I, litra d), annullerer 
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medlemsstaten kvotejusteringen i henhold 
til første afsnit med tilbagevirkende kraft 
fra den dato, som lejemålet gjaldt fra. 
Ophæves lejemålet på grund af force 
majeure, er medlemsstaten dog ikke 
forpligtet til at annullere justeringen.
4. Hvis en sukkerproducerende 
virksomhed ikke længere kan opfylde sine 
forpligtelser i henhold til EU-
lovgivningen over for de pågældende 
sukkerroe- eller sukkerrørsavlere, og den 
pågældende medlemsstats myndigheder 
har fastslået dette, kan medlemsstaten for 
ét eller flere produktionsår overføre den 
del af de kvoter, det drejer sig om, til én 
eller flere sukkerproducerende 
virksomheder i forhold til den overtagne 
produktion.
III
I tilfælde af sammenlægning eller 
overdragelse af isoglucoseproducerende 
virksomheder eller overdragelse af en 
isoglucoseproducerende fabrik kan 
medlemsstaten tildele de pågældende 
produktionskvoter for isoglucose til én 
eller flere andre virksomheder, uanset om 
sådanne virksomheder har en kvote.
IV
Foranstaltninger, der træffes i henhold til 
afdeling II og III, må kun gennemføres, 
hvis:
a) der tages hensyn til alle berørte parters 
interesser
b) den pågældende medlemsstat mener, at 
foranstaltningerne sandsynligvis vil 
forbedre strukturen i sukkerroe- og 
sukkerrørssektoren og den 
sukkerproducerende sektor
c) de vedrører virksomheder, der er 
etableret i samme område, som der er 
fastsat kvoter for i bilag III b.
V
Hvis sammenlægningen eller 
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overdragelsen finder sted mellem den 1. 
oktober og den 30. april det følgende år, 
gælder de foranstaltninger, der er 
omhandlet i afdeling II og III, fra det 
igangværende produktionsår.
Hvis sammenlægningen eller 
overdragelsen finder sted mellem den 1. 
maj og den 30. september samme år, 
gælder de foranstaltninger, der er 
omhandlet i afdeling II og III, fra det 
følgende produktionsår.
VI
Hvis afdeling II og III anvendes, giver 
medlemsstaterne senest 15 dage efter 
udløbet af de perioder, der er omhandlet i 
afdeling V, Kommissionen meddelelse om 
de justerede kvoter.

Or. pl

Ændringsforslag 2182
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Bilag II  – del I a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del I a: Definitioner vedrørende 
sukkersektoren
"Heltidsraffinaderier": en 
produktionsenhed
a) hvis virksomhed udelukkende består i 
raffinering af importeret rårørsukker,  
samt
b) for så vidt angår sukker, ikke 
kombinerer raffinering af importeret 
rårørsukker med andre aktiviteter.
En produktionsenhed, som i 
produktionsåret 2004/05 raffinerede en 
mængde på mindst 15000 t importeret 
rårørsukker, betragtes også som et 
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heltidsraffinaderi.

Or. en

Ændringsforslag 2183
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Bilag II – del IV– nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "Voksent kvæg": kreaturer på mindst 
otte måneder.

2. "Voksent kvæg": kreaturer på mindst 
tolv måneder.

Or. en

Ændringsforslag 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Bilag II – del IV– nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "Voksent kvæg": kreaturer på mindst 
otte måneder.

2. "Voksent kvæg": kreaturer på mindst 
tolv måneder.

Or. pl

Begrundelse

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.



PE494.489v01-00 54/90 AM\909523DA.doc

DA

Ændringsforslag 2185
Juozas Imbrasas

Forslag til forordning
Bilag II – del IV– nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "Voksent kvæg": kreaturer på mindst 
otte måneder.

2. "Voksent kvæg": kreaturer på mindst 
tolv måneder.

Or. lt

Ændringsforslag 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved "honning" forstås det naturlige søde 
stof, der frembringes af Apis mellifera-bier 
på grundlag af plantenektar eller 
udsvedning fra planters levende dele eller 
ekskrementer fra plantesugende insekter på 
planters levende dele, som bierne opsuger, 
omdanner ved at blande dem med deres 
egne særlige stoffer, oplagrer, tørrer, 
deponerer og lader modne i honningtavler.

1. Ved "honning" forstås det naturlige søde 
stof, der frembringes af Apis mellifera-bier 
på grundlag af plantenektar eller 
udsvedning fra planters levende dele eller 
ekskrementer fra plantesugende insekter på 
planters levende dele, som bierne opsuger, 
omdanner ved at blande dem med deres 
egne særlige stoffer, oplagrer, tørrer, 
deponerer og lader modne i honningtavler.
Honning består hovedsageligt af 
forskellige sukkerindhold, især fructose 
og glucose, samt andre stoffer såsom 
organiske syrer, enzymer og faste 
partikler afledt af indsamlingen af 
honning, herunder pollen, medens ingen 
af disse stoffer og partikler kan betragtes 
som en bestanddel af honning.

Or. es

Ændringsforslag 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved "honning" forstås det naturlige søde 
stof, der frembringes af Apis mellifera-bier 
på grundlag af plantenektar eller 
udsvedning fra planters levende dele eller 
ekskrementer fra plantesugende insekter på 
planters levende dele, som bierne opsuger, 
omdanner ved at blande dem med deres 
egne særlige stoffer, oplagrer, tørrer, 
deponerer og lader modne i honningtavler.

1. Ved "honning" forstås det naturlige søde 
stof, der frembringes af Apis mellifera-bier 
på grundlag af plantenektar eller 
udsvedning fra planters levende dele eller 
ekskrementer fra plantesugende insekter på 
planters levende dele, som bierne opsuger, 
omdanner ved at blande dem med deres 
egne særlige stoffer, oplagrer, tørrer, 
deponerer og lader modne i honningtavler. 
Honning består hovedsageligt af 
forskellige sukkerindhold, især fructose 
og glucose, samt andre stoffer såsom 
organiske syrer, enzymer og faste 
partikler afledt af indsamlingen af 
honning, herunder pollen, medens ingen 
af disse stoffer og partikler kan betragtes 
som en bestanddel af honning.

Or. es

Begrundelse

Denne ændring af definitionen af honning finjusterer beskrivelsen af produktet. Der skal 
henvises specifikt til de basiske stoffer, som honning består af.

Ændringsforslag 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "Biavlsprodukter": honning, bivoks, 
"gelée royale", propolis eller pollen.

2. "Biavlsprodukter": honning, bivoks, 
"gelée royale", propolis og pollen.

"Bivoks": naturligt fedtholdigt stof, som 
arbejdsbier af arten Apis mellifera 
udskiller af deres kirtler, og som anvendes 
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i bygningen af honningtavler.
"Gelée royale": det naturlige stof, der 
udskilles af svælg- og kindbakkirtlerne på 
arbejdsbier af arten Apis mellifera, og 
som er beregnet som foder for larverne og 
dronningen, og som ikke må tilsættes 
nogen andre stoffer.
"Propolis": det stof, som arbejdsbier af 
arten Apis mellifera indsamler fra visse 
planter, og som blandes med deres egne 
sekreter (navnlig voks og spyt) med 
henblik på anvendelse som bindemiddel.
"Pollen": et kompakt stof, der er mere 
eller mindre sfærisk, som følge af 
agglutination af blomsters mandlige 
kønsceller ved hjælp af nektar, 
spytsekretion og den mekaniske virkning 
af Apis melliferabiers tredje par ben, som 
indsamles og presses sammen til 
pollenklumper om bagbenene med 
henblik på deponering og efterfølgende 
lagring i stadet, og som ikke må tilsættes 
nogen andre stoffer.
pollen i tavler eller bibrød: 
pollenklumper, som bierne har aflejret i 
honningtavlernes celler, og som har 
gennemgået en naturlig proces som følge 
af tilstedeværelsen af enzymer og 
mikroorganismer. Denne pollen kan 
eventuelt være dækket af honning.

Or. es

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at definere biavlsprodukter.

Ændringsforslag 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2



AM\909523DA.doc 57/90 PE494.489v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "Biavlsprodukter": honning, bivoks, 
"gelée royale", propolis eller pollen.

2. "Biavlsprodukter": honning, bivoks, 
"gelée royale", propolis og pollen.

Or. es

Ændringsforslag 2190
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Definitioner af biavlsprodukter bør 
fastsættes på EU-plan.
- Gelée royale:
naturligt stof, der udskilles af svælg- og 
kindbakkirtlerne på arbejdsbier af arten 
Apis mellifera. Anvendes primært som 
foder for larverne og dronningen og er et 
frisk, naturligt og ubehandlet produkt. 
Det kan filtreres (uden ultrafiltrering), 
dog uden tilsætning af andre stoffer.
- Pollenklumper:
akkumulerede pollenkorn, som indsamles 
af arbejdsbier af arten Apis mellifera, og 
som presses sammen på deres bagben ved 
hjælp af honning og/eller nektar samt 
sekreter fra bier. Det er koloniens 
proteinkilde, og produktet er naturligt, 
uden tilsætningsstoffer og høstet ved 
indgangen til bistadet.
- bipollen eller bibrød:
pollenklumper, som bierne har aflejret i 
honningtavlernes celler, og som har 
gennemgået en naturlig proces som følge 
af tilstedeværelsen af enzymer og 
kommensale mikrobiota. Det anvendes af 
ammebierne til at fodre larverne. Det må 
ikke indeholde nogen tilsætningsstoffer 



PE494.489v01-00 58/90 AM\909523DA.doc

DA

ud over voks fra honningtavlernes celler.
- Bivoks:
stof, der primært består af sekret, som 
arbejdsbier af arten Apis mellifera 
udskiller af deres kirtler, og som anvendes 
i bygningen af honningtavler.
- Propolis:
Harpiksagtig masse af udelukkende 
naturlig og vegetabilsk oprindelse, som 
arbejdsbier af arten Apis mellifera 
indsamler fra visse planter, og som 
blandes med deres egne sekreter (navnlig 
voks og spyt) med henblik på at blive 
anvendt til beskyttelse af stadet.
- Bigift:
Sekret fra biens brod, som bierne 
anvender til at beskytte stadet imod 
angreb.

Or. en

Ændringsforslag 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Definitioner af biavlsprodukter
- Gelée royale:
naturligt stof, der udskilles af svælg- og 
kindbakkirtlerne på arbejdsbier af arten 
Apis mellifera. Anvendes primært som 
foder for larverne og dronningen og er et 
frisk, naturligt og ubehandlet produkt. 
Det kan filtreres (uden ultrafiltrering), 
dog uden tilsætning af andre stoffer.
- Pollenklumper:
akkumulerede pollenkorn, som indsamles 
af arbejdsbier af arten Apis mellifera, og 
som presses sammen på deres bagben ved 
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hjælp af honning og/eller nektar samt 
sekreter fra bier. Det er koloniens 
proteinkilde, og produktet er naturligt, 
uden tilsætningsstoffer og høstet ved 
indgangen til bistadet.
- Bipollen eller bibrød:
pollenklumper, som bierne har aflejret i 
honningtavlernes celler, og som har
gennemgået en naturlig proces som følge 
af tilstedeværelsen af enzymer og 
kommensale mikrobiota. Det anvendes af 
ammebierne til at fodre larverne. Det må 
ikke indeholde nogen tilsætningsstoffer 
ud over voks fra honningtavlernes celler.
- Bivoks:
stof, der primært består af sekret, som 
arbejdsbier af arten Apis mellifera 
udskiller af deres kirtler, og som anvendes 
i bygningen af honningtavler.
- Propolis:
harpiksagtig masse af udelukkende 
naturlig og vegetabilsk oprindelse, som 
arbejdsbier af arten Apis mellifera 
indsamler fra visse planter, og som 
blandes med deres egne sekreter (navnlig 
voks og spyt) med henblik på at blive 
anvendt til beskyttelse af stadet.
- Bigift:
sekret fra biens brod, som bierne 
anvender til at beskytte stadet imod 
angreb.

Or. en

Ændringsforslag 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Definitioner af biavlsprodukter
- Gelée royale:
naturligt stof, der udskilles af svælg- og 
kindbakkirtlerne på arbejdsbier af arten 
Apis mellifera. Anvendes primært som 
foder for larverne og dronningen og er et 
frisk, naturligt og ubehandlet produkt. 
Det kan filtreres (uden ultrafiltrering), 
dog uden tilsætning af andre stoffer.
- Pollenklumper:
akkumulerede pollenkorn, som indsamles 
af arbejdsbier af arten Apis mellifera, og 
som presses sammen på deres bagben ved 
hjælp af honning og/eller nektar samt 
sekreter fra bier. Det er koloniens 
proteinkilde, og produktet er naturligt, 
uden tilsætningsstoffer og høstet ved 
indgangen til bistadet.
- Bipollen eller bibrød:
pollenklumper, som bierne har aflejret i 
honningtavlernes celler, og som har 
gennemgået en naturlig proces som følge 
af tilstedeværelsen af enzymer og 
kommensale mikrobiota. Det anvendes af 
ammebierne til at fodre larverne. Det må 
ikke indeholde nogen tilsætningsstoffer 
ud over voks fra honningtavlernes celler.
- Bivoks:
stof, der primært består af sekret, som 
arbejdsbier af arten Apis mellifera 
udskiller af deres kirtler, og som anvendes 
i bygningen af honningtavler.
- Propolis:
harpiksagtig masse af udelukkende 
naturlig og vegetabilsk oprindelse, som 
arbejdsbier af arten Apis mellifera 
indsamler fra visse planter, og som 
blandes med deres egne sekreter (navnlig 
voks og spyt) med henblik på at blive 
anvendt til beskyttelse af stadet.
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- Bigift:
sekret fra biens brod, som bierne 
anvender til at beskytte stadet imod 
angreb.

Or. en

Ændringsforslag 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. "Bivoks": naturligt fedtholdigt stof, 
som arbejdsbier af arten Apis mellifera 
udskiller af deres kirtler, og som anvendes 
i bygningen af honningtavler.

Or. es

Ændringsforslag 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. "Gelée royale": det naturlige stof, der 
udskilles af svælg- og kindbakkirtlerne på 
arbejdsbier af arten Apis mellifera, og 
som er beregnet som foder for larverne og 
dronningen, og som ikke må tilsættes 
nogen andre stoffer.

Or. es

Ændringsforslag 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. "Propolis": det stof, som arbejdsbier 
af arten Apis mellifera indsamler fra visse 
planter, og som blandes med deres egne 
sekreter (navnlig voks og spyt) med 
henblik på anvendelse som bindemiddel.

Or. es

Ændringsforslag 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d. "Pollen": et kompakt stof, der er mere 
eller mindre sfærisk, som følge af 
agglutination af blomsters mandlige 
kønsceller ved hjælp af nektar, 
spytsekretion og den mekaniske virkning 
af Apis melliferabiers tredje par ben, som 
indsamles og presses sammen til 
pollenklumper om bagbenene med 
henblik på deponering og efterfølgende 
lagring i stadet, og som ikke må tilsættes 
nogen andre stoffer.

Or. es

Ændringsforslag 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Bilag II – del VIII – nr. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2e. Pollen i tavler eller bibrød: 
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pollenklumper, som bierne har aflejret i 
honningtavlernes celler, og som har 
gennemgået en naturlig proces som følge 
af tilstedeværelsen af enzymer og 
mikroorganismer. Denne pollen kan 
eventuelt være dækket af honning.

Or. es

Ændringsforslag 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

Bilag IIIa

EU-HANDELSKLASSESKEMAER FOR SLAGTEKROPPE, JF. ARTIKEL 20A

A: EU-handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg

I "Fjerkrækød":

Der anvendes følgende definitioner:

1. "Slagtekroppe": hele kroppe af slagtekvæg efter afblødning, udtagelse af organer og 
afhudning

2. "Halve slagtekroppe": varer fremkommet ved symmetrisk midtflækning gennem 
samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler af slagtekroppe som nævnt i punkt 1.

II. Kategorier

Slagtekroppene inddeles i følgende kategorier:

A : Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år
B : Slagtekroppe af andre ikke-kastrerede handyr
C : Slagtekroppe af kastrerede handyr
D : Slagtekroppe af hundyr, der allerede har kælvet
E : Slagtekroppe af andre hundyr.

III. Klassificering

Klassificeringen af slagtekroppe foretages ved successivt at bedømme:

1. Kropsbygning defineret som følger:
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Slagtekroppenes profiler, specielt de værdifulde dele (lår, ryg og bov)

Kropsbygning Beskrivelse
S 
Ekstraordinæ
r

Alle profiler ekstremt konvekse; ekstraordinær muskelfylde med 
dobbelt muskulær udvikling (dublettypen)

E 
Udmærket

Alle profiler convekse til superkonvekse; ekstraordinær muskelfylde

U 
Meget god

Profiler generelt konvekse; kraftig muskelfylde

R 
God

Profiler generelt lige; god muskelfylde

O 
Rimelig

Profiler lige til konkave; middelgod muskelfylde

P 
Dårlig

Alle profiler konkave til meget konkave; ringe muskelfylde

2. Fedningsgrad defineret som følger:

Tykkelsen af slagtekroppens ydre talgdække og talgdækket på indersiden af brysthulen

Fedningsgrad Beskrivelse
1 
lav

Intet eller ganske tyndt talgdække

2 
let

Tyndt talgdække, muskler synlige næsten overalt

3 
middel

Muskler næsten overalt dækket med talg, dog med undtagelse af lår 
og skuldre; mindre talgdepoter i brysthulen

4
høj

Muskler dækket med talg, dog på lår og skuldre delvis synlige; ret 
udprægede talgdepoter i brysthulen

5 
meget høj

Hele slagtekroppen dækket med talg; store depoter i brysthulen

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

B : EU-handelsklasseskema til klassificering af svinekroppe

I. Definition

"Slagtekroppe": hele eller midtflækkede kroppe af slagtede svin efter afblødning og 
udtagelse af indvolde.

II. Klassificering

Slagtekroppe inddeles i klasser på grundlag af deres indhold af magert kød og klassificeres 
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i overensstemmelse hermed:

Klasser Magert kød i procent af slagtet vægt
S 60 eller mere (*)
E 55 eller mere
U 50 eller derover, men under 55
R 45 eller derover, men under 50
O 40 eller derover, men under 45
P Under 40
(*) [Medlemsstaterne kan for svin, der er slagtet på deres område, indføre en separat 
klasse for magert kød på 60 % eller derover med betegnelsen S.]

C: EU-handelsklasseskema for fårekroppe

I. Definition

For udtrykkene "slagtekroppe" og "halve slagtekroppe" finder definitionerne i punkt A.I 
anvendelse.

II. Kategorier

Slagtekroppene inddeles i følgende kategorier:

A : fårekroppe under tolv måneder
B : andre fårekroppe.

III. Klassificering

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

2. Kommissionen kan, som en undtagelse fra punkt 1. for lam på under 13 kg slagtet vægt, 
ved gennemførelsesretsakter, der er vedtaget uden at anvende proceduren der er nævnt i 
artikel 162, stk. 2 eller 3, give medlemsstaterne tilladelse til at anvende følgende 
klassificeringskriterier:

a) slagtet vægt
b) kødfarve
c) fedningsgrad.

Or. en

Ændringsforslag 2199
Luis Manuel Capoulas Santos
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Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

BILAG IIIA 

NATIONALE OG REGIONALE KVOTER FOR PRODUKTION AF SUKKER, 
ISOGLUKOSE OG INULINSIRUP, JF. ARTIKEL 101 h  

(tons)

Medlemsstat eller region 
(1)

Sukker 
(2)

Isoglukose 
(3)

Inulinsirup 
(4)

Belgien 676 235.0 114 580.2 0
Bulgarien 0 89 198.0
Tjekkiet 372 459.3
Danmark 372 383.0
Tyskland 2 898 255.7 56 638.2
Irland 0
Grækenland 158 702.0 0
Spanien 498 480.2 53 810.2
Frankrig (hovedlandet) 3 004 811.15 0
De franske oversøiske 
departementer

432 220.05

Italien 508 379.0 32 492.5
Letland 0
Litauen 90 252.0
Ungarn 105 420.0 220 265.8
Nederlandene 804 888.0 0 0
Østrig 351 027.4
Polen 1 405 608.1 42 861.4
Portugal (hovedlandet) 100 000.0 12 500.0
Portugal (den autonome region 
Azorerne)

9 953.0

Rumænien 104 688.8 0
Slovenien 0
Slovakiet 112 319.5 68 094.5
Finland 80 999.0 0
Sverige 293 186.0
Det Forenede Kongerige 1 056 474.0 0

I ALT 13 336 741.2 690 440.8 0

Or. pt

Ændringsforslag 2200
Béla Glattfelder
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Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

BILAG III a

NATIONALE OG REGIONALE KVOTER FOR PRODUKTION AF SUKKER, 
ISOGLUKOSE OG INULINSIRUP, JF. ARTIKEL 101 h

(tons)

Medlemsstat eller 
region

2014/15 2015/16

sukker isoglukose inulinsirup sukker isoglukose inulinsirup
Belgien 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgarien 0 89198,0 0 93657,9
Tjekkiet 372,459,3 372,459,3
Danmark 372,383,0 372,383,0
Tyskland 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irland 0 0
Grækenland 158702,0 0 158702,0 0
Spanien 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Frankrig (hovedlandet) 3004811,15 0 3004811,15 0
De franske oversøiske 
departementer

432220,05 432220,05

Italien 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Letland 0 0
Litauen 90252,0 90252,0
Ungarn 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Nederlandene 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Østrig 351027,4 351027,4
Polen 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugal (hovedlandet) 0 12500,0 0 13125
Portugal (den 
autonome region 
Azorerne)

9953,0 9953,0

Rumænien 104688,8 0 104688,8 0
Slovenien 0 0
Slovakiet 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
Finland 80999,0 0 80999,0
Sverige 293186,0 293186,0
Det Forenede 
Kongerige

1056474,0 0 1056474,0

I alt 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

Medlemsstat eller 
region

2016/17 2017/18

sukker isoglukose inulinsirup sukker isoglukose inulinsirup
Belgien 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgarien 0 98340,8 0 103257,8
Tjekkiet 372,459,3 372,459,3
Danmark 372,383,0 372,383,0
Tyskland 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irland 0 0
Grækenland 158702,0 0 158702,0 0
Spanien 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
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Frankrig (hovedlandet) 3004811,15 0 3004811,15 0
De franske oversøiske 
departementer

432220,05 432220,05

Italien 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Letland 0 0
Litauen 90252,0 90252,0
Ungarn 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Nederlandene 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Østrig 351027,4 351027,4
Polen 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugal (hovedlandet) 0 13781,25 0 14470,3
Portugal (den 
autonome region 
Azorerne)

9953,0 9953,0

Rumænien 104688,8 0 104688,8 0
Slovenien 0 0
Slovakiet 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Finland 80999,0 80999,0
Sverige 293186,0 293186,0
Det Forenede 
Kongerige

1056474,0 1056474,0

I alt 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

Medlemsstat eller 
region

2018/19 2019/2020

sukker isoglukose inulinsirup sukker isoglukose inulinsirup
Belgien 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgarien 0 108420,7 0 113841,8
Tjekkiet 372,459,3 372,459,3
Danmark 372,383,0 372,383,0
Tyskland 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irland 0 0
Grækenland 158702,0 0 158702,0 0
Spanien 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Frankrig (hovedlandet) 3004811,15 0 3004811,15 0
De franske oversøiske 
departementer

432220,05 432220,05

Italien 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Letland 0 0
Litauen 90252,0 90252,0
Ungarn 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Nederlandene 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Østrig 351027,4 351027,4
Polen 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugal (hovedlandet) 0 15193,8 0 15953,5
Portugal (den 
autonome region 
Azorerne)

9953,0 9953,0

Rumænien 104688,8 0 104688,8 0
Slovenien 0 0
Slovakiet 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Finland 80999,0 80999,0
Sverige 293186,0 293186,0
Det Forenede 1056474,0 1056474,0
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Kongerige
I alt 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Begrundelse

Uden produktionskvoter skønnes fødevareindustriens brug af isoglucose at beløbe sig til 
omkring 50 % af den samlede anvendelse af sødestoffer. I tilfælde af afskaffelse af 
kvotesystemet fra produktionsåret 2019/20 er det rimeligt at fastsætte en udfasningsperiode 
for markedet. For at undgå alvorlige markedsforstyrrelser og udbudsmangler, og for at 
fremme en harmonisk tilpasning af markederne (blød landing), bør isoglucosekvoter forhøjes 
med 5 % om året i perioden fra 2014/15 til 2019/20.

Ændringsforslag 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Bilag IV a (nyt)

Bilag IV A

Nationale kvoter, jf. artikel 20r

Nationale kvoter mængde (tons) pr. 12-måneders periode pr. medlemsstat

Medlemss
tat 2014/2015 - 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
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LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Begrundelse

Dette bilag medtages for at bringe teksten på linje med ændringsforslagene om at bevare 
mælkekvoterne. Spaniens nationale kvote er blevet tilpasset for at dække efterspørgslen fra 
internt forbrug.

Ændringsforslag 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag IV a (nyt)

Bilag IV A

Nationale mælkekvoter
(tons)

Medlemsstat 2014/2015 - 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
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FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Begrundelse

Vi foreslår, at mælkekvoterne bibeholdes indtil produktionsåret 2019/2020. Det er derfor 
nødvendigt at medtage dette bilag, der indeholder de nationale kvoter.

Ændringsforslag 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Bilag IV a (nyt)

BILAG IV A

Nationale kvoter: mængde (tons) pr. 12-måneders periode pr. medlemsstat

Medlemssta
t
Belgien 3 602 114.91

0
Bulgarien 1 049 517.61

6
Tjekkiet 2 935 144.85

7
Danmark 4 847 909.47
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3
Tyskland 30 318 928.7

50
Estland 692 926.049
Irland 5 784 422.23

6
Grækenlan
d

879 614.757

Spanien 6 557 555.44
5

Frankrig 26 371 231.2
77

Italien 11 288 542.8
66

Cypern 155 658.792
Letland 781 132.698
Litauen 1 827 638.98

1
Luxembour
g

292 754.310

Ungarn 2 133 404.52
1

Malta 52 205.729
Nederlande
ne

12 050 492,6
55

Østrig 2 992 728.48
8

Polen 10 055 797,0
56

Portugal 2 088 904.54
6

Rumænien 3 277 196.47
8

Slovenien 618 173.380
Slovakiet 1 115 756.22

1
Finland 2 619 044.22

0
Sverige 3 594 029.65

8
Det 15 896 704.5
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Forenede 
Kongerige

66

Or. pt

Ændringsforslag 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Forslag til forordning
Bilag VI – del I – nr. I – afsnit 2 – litra B – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

B) Kategori Z: Kreaturer på over otte 
måneder, men under tolv måneder

B) Kategori Z: Kreaturer på over otte 
måneder, men ikke mere end tolv måneder

Or. it

Ændringsforslag 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Bilag VI – del II – nr. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) uanset om de processer, der er nævnt i 
bilag VII, del I, afsnit B, har været benyttet 
eller ej, have et virkeligt alkoholindhold på 
mindst 8,5 % vol., hvis vinen udelukkende 
fremstilles af druer høstet i 
vindyrkningszone A og B, jf. tillægget til 
dette bilag, og på mindst 9 % vol. i andre 
vindyrkningszoner

(a) uanset om de processer, der er nævnt i 
bilag VII, del I, afsnit B, har været benyttet 
eller ej, have et virkeligt alkoholindhold på 
mindst 4,5 % vol.:

Or. en

Begrundelse

Under den nuværende fusionsmarkedsordning skal et produkt have et alkoholindhold på 
mindst 8,5 % for at kunne markedsføres som vin. Den nedre grænse for alkoholindhold er 
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reduceret til 4,5 % for vine, der har en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse, og som er produceret naturligt for at indeholde mindre alkohol eller 
kun har undergået en lille alkoholreduktion for at rette på niveauerne i det endelige produkt. 
Denne sondring er ikke længere berettiget - alkoholindhold har intet med kvaliteten at gøre. 
Fjernelse af begrænsningen vil give muligheder for innovation inden for vine med lavt 
alkoholindhold og give EU-producenterne mulighed for at konkurrere globalt på dette 
marked i udvikling.

Ændringsforslag 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Bilag VI – del II – nr. 1 – afsnit 2- litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) som en undtagelse fra det ellers 
gældende minimale virkelige 
alkoholindhold, når det har en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, have et virkeligt 
alkoholindhold på mindst 4,5 % vol., 
uanset om de processer, der er nævnt i 
bilag VII, del I, afsnit B, har været 
benyttet eller ej

udgår

Or. en

Ændringsforslag 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Bilag VI – del II – nr. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset litra b) anses "Tokaji eszencia" og 
"Tokajská esencia" som vin.

Uanset litra a) anses "Tokaji eszencia" og 
"Tokajská esencia" som vin.

Or. en
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Ændringsforslag 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Bilag VI – del II – nr. 1 – afsnit 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Vin med lavt alkoholindhold" er vin, jf. 
definitionen i afsnit 1, hvis alkoholniveau 
er reduceret ved hjælp af teknologiske 
midler tilladt i henhold til artikel 60, stk. 
4, og har et alkoholindhold på mindst 
0,5 %.
"Alkoholfri vin" er vin, jf. definitionen i 
afsnit 1, hvis alkoholniveau er reduceret 
ved hjælp af teknologiske midler tilladt i 
henhold til artikel 60, stk. 4, og har et 
alkoholindhold på mindre end 0,5 %.

Or. en

Begrundelse

For at lette udviklingen af markedet for vin med lavt alkoholindhold og alkoholfri vin bør der 
indføres nye kategorier for vin, der er fremstillet ved hjælp af teknologi med henblik på at 
opnå lavere alkoholniveauer: vin med lavt alkoholindhold og alkoholfri vin. En fastsættelse af 
disse kategorier vil give vine, der er fremstillet ved hjælp af disse teknologier, mulighed for at 
blive markedsført som vin med lavt alkoholindhold og alkoholfri vin og vil give større klarhed 
og flere valgmuligheder for forbrugerne, og samtidig støtte innovation og vækst på dette 
vigtige område.

Ændringsforslag 2209
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Bilag VI – del II – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) "Crémant" er mousserende hvid-
eller rosévin med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller med en 
geografisk betegnelse fra et tredjeland, 
der er produceret under følgende forhold:
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a) druerne høstes med håndkraft
b) vinen fremstilles af most, der opnås ved 
at presse hele druer eller druer uden stilk. 
Mængden af most må ikke overstige 100 l 
pr. 150 kg druer.
c) det maksimale svovldioxidindhold må 
ikke overstige 150 mg/l
d) sukkerindholdet er mindre end 50 g/l
e) vinen gøres mousserende med en anden 
alkoholgæring på flasken
f) vinen har uden afbrydelse været i 
kontakt med bærmen i mindst ni måneder 
i samme foretagende fra det tidspunkt, 
hvor cuvéen blev sammensat
g) bærmen udskilles fra vinen ved 
degorgering.
Betegnelsen "crémant" angives på 
etiketterne til mousserende kvalitetsvin 
sammen med navnet på den 
underliggende geografiske enhed for det 
afgrænsede område af den beskyttede 
oprindelsesbetegnelse eller den 
geografiske betegnelse i det pågældende 
tredjeland.
Hverken afsnit 1, litra a), eller afsnit 2 
finder anvendelse på producenter med 
varemærker, der indeholder ordet 
"crémant", og som blev registreret før 
den 1. marts 1986.

Or. fr

Begrundelse

Definitioner er væsentlige elementer, som skal fastsættes i basisretsakten.

Ændringsforslag 2210
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Bilag VI – del III – afsnit 2 – litra a – nr. xiv a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiv a) ostemasse;

Or. en

Ændringsforslag 2211
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Bilag VI – del III – afsnit 2 – litra a – nr. xiv b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiv b) syrnet fløde;

Or. en

Ændringsforslag 2212
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Bilag VI – del III – afsnit 2 – litra a – nr. xiv c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiv c) rjaženka (specifikt lettisk 
produktnavn);

Or. en

Ændringsforslag 2213
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Bilag VI – del III – afsnit 2 – litra a – nr. xiv d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xiv c) rūgušpiens (specifikt lettisk 
produktnavn).
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Or. en

Ændringsforslag 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag VI – del V – sektion II – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fjerkrækød udbydes til salg i én af 
følgende former:
 fersk
 frosset
 dybfrosset.

Or. es

Begrundelse

Der skal medtages en henvisning til de betingelser, hvorunder fjerkrækød markedsføres, som 
det i øjeblikket er tilfældet i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007. Dette krav er en af 
de ting, som forbrugerne har udtrykt størst ønske om.

Ændringsforslag 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag VI a (nyt) – Del V a (ny)

Parlamentets forslag

Bilag VI - del Va (ny)

Del Va. Æg fra høns af arten Gallus gallus

I. Anvendelsesområde

(1) Denne del gælder afsætning i Fællesskabet af æg produceret i Fællesskabet, importeret 
fra tredjelande eller bestemt til eksport fra Fællesskabet.

(2) Medlemsstaterne kan undtage æg fra kravene i denne del af bilaget bortset fra punkt 
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III, nr. 3, hvis producenten sælger æggene direkte til den endelige forbruger:

a) på produktionsstedet eller

b) på et lokalt offentligt marked eller ved dørsalg i produktionsregionen i den pågældende 
medlemsstat.

Når der træffes beslutning om en sådan undtagelse, kan den enkelte producent vælge, om 
han vil gøre brug af den eller ej. Når undtagelsen finder anvendelse, må der ikke anvendes 
kvalitetskriterier eller vægtsortering.

Medlemsstaten kan fastsætte definitionen af begreberne "lokalt offentligt marked", 
"dørsalg" og "produktionsregion" i henhold til national lovgivning.

II. Kvalitets- og vægtsortering

(1) Æg inddeles i følgende kvalitetsklasser:

– klasse A eller "friske"
– klasse B.

(2) Klasse A-æg sorteres også efter vægt. Sortering efter vægt kræves dog ikke for æg, der 
leveres til virksomheder i fødevareindustrien og nonfoodindustrier.

(3) Klasse B-æg må kun leveres til virksomheder i fødevareindustrien og nonfoodindustrier.

III. Mærkning af æg

(1) Klasse A-æg mærkes med producentkoden.

Klasse B-æg mærkes enten med producentkoden og/eller med en anden angivelse.

Medlemsstaterne kan undtage klasse B-æg fra dette krav, når disse æg udelukkende 
forhandles på deres område.

(2) Mærkningen af æg i overensstemmelse med stk. 1 skal foregå på produktionsstedet eller 
på det første pakkeri, som æggene leveres til.

(3) Æg, som producenten sælger til den endelige forbruger på et lokalt offentligt marked i 
produktionsregionen i den pågældende medlemsstat, mærkes i overensstemmelse med stk. 
1.

Medlemsstaterne kan dog undtage producenter med op til 50 æglæggende høner fra dette 
krav, såfremt producentens navn og adresse er angivet på salgsstedet.

IV. Import af æg

(1) Kommissionen foretager, ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af 
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artikel 162, stk. 2 og 3, og efter anmodning fra de berørte lande, en vurdering af 
handelsnormerne for æg i de tredjelande, som eksporterer dem. Vurderingen omfatter 
reglerne for mærkning, etikettering, produktionsmetoder og kontrol såvel som 
gennemførelsen heraf. Er der ifølge Kommissionen tilstrækkelig garanti for, at de anvendte 
regler stemmer overens med EF-lovgivningen, skal æg, der importeres fra de pågældende 
tredjelande, mærkes med et kodenummer svarende til producentkoden.

(2) Om nødvendigt gennemfører Kommissionen, ved gennemførelsesretsakter vedtaget 
uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, forhandlinger med de pågældende tredjelande 
for at bestemme muligheder for at tilbyde de garantier, der er omhandlet i punkt 1, og 
indgår aftaler i denne henseende.

(3) Hvis der ikke ydes tilstrækkelig garanti for, at reglerne stemmer overens med EF-
lovgivningen, skal importerede æg fra det pågældende tredjeland mærkes med en kode, der 
gør det muligt at identificere oprindelseslandet, og med en angivelse af, at 
produktionsmetoden er "uspecificeret".

Or. fr

Ændringsforslag 2216
Sandra Kalniete

Forslag til forordning
Bilag VI – del VI – tabel – del A

Kommissionens forslag

Fedtstofgruppe Varebetegnelse Varekategori

"Fjerkrækød": Supplerende beskrivelse af kategorien med 
angivelse af fedtindholdet i vægtprocent

A. Mælkefedt 1. Smør Produktet skal have et mælkefedtindhold på 
mindst 80 %, men under 90 %, et vandindhold 
på højst 16 % og et indhold af fedtfrit 
mælketørstof på højst 2 %.

Produkterne er en fast, plastisk 
emulsion i det væsentlige af typen 
vand-i-olie, der udelukkende hidrører 
fra mælk og/eller visse mælkeprodukter, 
og hvor fedtstoffet er det afgørende 
værdielement. 

2. Smør 60 (*) Produktet skal have et mælkefedtindhold på 
mindst 60 %, men højst 62 %.

Andre stoffer, der er nødvendige for 
fremstillingen, kan dog tilsættes, hvis 
disse stoffer ikke anvendes med henblik 
på fuldstændig eller delvis at erstatte en 
af mælkens bestanddele.

3. Smør 40 (**) Produktet skal have et mælkefedtindhold på 
mindst 39 %, men højst 41 %.

4. Smørbart mælkefedtprodukt 
X %

Produktet skal have et mælkefedtindhold på:

- under 39 %

- over 41 %, men under 60 %

- over 62 %, men under 80 %.



AM\909523DA.doc 81/90 PE494.489v01-00

DA

Ændringsforslag

Fedtstofgruppe Varebetegnelse Varekategori

"Fjerkrækød": Supplerende beskrivelse af kategorien med 
angivelse af fedtindholdet i vægtprocent

A. Mælkefedt 1. Smør Produktet skal have et mælkefedtindhold på 
mindst 80 %, men under 90 %, et vandindhold 
på højst 16 % og et indhold af fedtfrit 
mælketørstof på højst 2 %.

Produkterne er en fast, plastisk 
emulsion i det væsentlige af typen 
vand-i-olie, der udelukkende hidrører 
fra mælk og/eller visse mælkeprodukter, 
og hvor fedtstoffet er det afgørende 
værdielement. Andre stoffer, der er 
nødvendige for fremstillingen, kan dog 
tilsættes, hvis disse stoffer ikke 
anvendes med henblik på fuldstændig 
eller delvis at erstatte en af mælkens 
bestanddele.

2. Smør med X % fedt Produktet skal have et mælkefedtindhold på 
mindst 39 %, men mindre end 80 %.

3. Smørbart mælkefedtprodukt 
X %

Produktet skal have et mælkefedtindhold på 
mindre end 39 %.

Or. en

Begrundelse

Indsættes i tabellen under Bilag 6 - punkt 6 - afsnit 6 - underpunkt b.

Ændringsforslag 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag VI a (nyt)

Bilag VIa

Referencefedtindhold

Medlemsstat Referencefedtindhold (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
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IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Begrundelse

Bilaget om referencefedtindhold bør medtages for at bringe teksten på linje med vores forslag 
om at bevare mælkekvoteordningen.

Ændringsforslag 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Bilag VI a (nyt)

Bilag VIa

REFERENCEFEDTINDHOLD JF. ARTIKEL 105F

Medlemsstat g/kg
Belgien 36.91
Bulgarien 39.10
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Tjekkiet 42.10
Danmark 43.68
Tyskland 40.11
Estland 43.10
Grækenland 36.10
Spanien 36.37
Frankrig 39.48
Irland 35.81
Italien 36.88
Cypern 34.60
Letland 40.70
Litauen 39.90
Luxembourg 39.17
Ungarn 38.50
Nederlandene 42.36
Østrig 40.30
Polen 39.00
Portugal 37.30
Rumænien 38.50
Slovenien 41.30
Slovakiet 37.10
Finland 43.40
Sverige 43.40
Det Forenede Kongerige 39.70

Or. pt

Ændringsforslag 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Bilag VII – del 1 – sektion B – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for friske druer, delvis gæret druemost 
eller ung ikke-færdiggæret vin ved 
tilsætning af sakkarose, koncentreret 
druemost eller rektificeret koncentreret 

a) for friske druer, delvis gæret druemost 
eller ung ikke-færdiggæret vin ved 
tilsætning af koncentreret druemost eller 
rektificeret koncentreret druemost
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druemost

Or. pt

Ændringsforslag 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Bilag VII – del 1 – sektion B – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for druemost ved tilsætning af 
sakkarose, koncentreret druemost eller 
rektificeret koncentreret druemost eller ved 
delvis koncentrering, herunder omvendt 
osmose

b) for druemost ved tilsætning af 
koncentreret druemost eller rektificeret 
koncentreret druemost eller ved delvis 
koncentrering, herunder omvendt osmose

Or. pt

Ændringsforslag 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Bilag VII – del I – sektion B – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilsætning af sakkarose som omhandlet 
i nr. 1, litra a), og b), må udelukkende 
foretages ved tørsukring og kun i følgende 
områder:

udgår

a) Vindyrkningszone A
b) Vindyrkningszone B
(c) Vindyrkningszone C med undtagelse 
af vinarealerne i Italien, Grækenland, 
Spanien, Portugal, Cypern og i de franske 
departementer henhørende under 
appeldomstolen i:
– Aix-en-Provence
Nîmes
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Montpellier
Toulouse
Agen
Pau
Bordeaux
Bastia.
De nationale myndigheder kan dog give 
tilladelse til tilsætning ved tørsukring som 
en undtagelse i ovennævnte franske 
departementer. Frankrig underretter 
straks Kommissionen og de andre 
medlemsstater, hvis der gives sådanne 
tilladelser.

Or. pt

Ændringsforslag 2222
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Bilag VII – del I – sektion C – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der må ikke ske både syring af og 
tilsætning til ét og samme produkt, 
medmindre Kommissionen ved delegerede 
retsakter i medfør af artikel 59, stk. 1, 
indrømmer undtagelser, og der må heller 
ikke ske både syring og afsyring af ét og 
samme produkt.

7. Der må ikke ske både syring af og 
tilsætning til ét og samme produkt, 
medmindre der indrømmes undtagelser i 
medfør af artikel 62, stk. 2, og der må 
heller ikke ske både syring og afsyring af 
ét og samme produkt.

Or. fr

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til ændringerne af artikel 59 og 62.

Ændringsforslag 2223
Astrid Lulling
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Forslag til forordning
Bilag VII – del I – sektion D – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De i afsnit B og C omhandlede 
behandlinger, bortset fra syring og afsyring 
af vin, er kun tilladt, hvis de på 
betingelser, Kommissionen skal fastsætte 
ved delegerede retsakter i henhold til 
artikel 59, stk. 1, gennemføres under 
forarbejdningen af friske druer, druemost, 
delvis gæret druemost eller ung ikke-
færdiggæret vin til vin eller til en anden 
drikkevare fra vinsektoren til direkte 
konsum, bortset fra mousserende vin eller 
mousserende vin tilsat kulsyre, i den 
vindyrkningszone, hvor de anvendte friske 
druer er høstet.

1. De i afsnit B og C omhandlede 
behandlinger, bortset fra syring og afsyring 
af vin, er kun tilladt under forarbejdningen 
af friske druer, druemost, delvis gæret 
druemost eller ung ikke-færdiggæret vin til 
vin eller til en anden drikkevare fra 
vinsektoren til direkte konsum, bortset fra 
mousserende vin eller mousserende vin 
tilsat kulsyre, i den vindyrkningszone, hvor 
de anvendte friske druer er høstet.

Or. fr

Ændringsforslag 2224
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Bilag VII – del I – sektion D – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver af de i nr. 1, 2 og 3 nævnte 
behandlinger skal anmeldes til 
myndighederne. Det samme gælder for de 
mængder koncentreret druemost, 
rektificeret koncentreret druemost eller 
sakkarose, som fysiske eller juridiske 
personer eller sammenslutninger af 
sådanne, herunder producenter, 
aftapningsvirksomheder, 
forarbejdningsvirksomheder og 
forhandlere, der skal defineres af 
Kommissionen ved delegerede retsakter i 
medfør af artikel 59, stk. 1, i forbindelse 
med udøvelsen af deres erhverv ligger inde 
med på samme tid og på samme sted som 
friske druer, druemost, delvis gæret 

4. Hver af de i nr. 1, 2 og 3 nævnte 
behandlinger skal anmeldes til 
myndighederne. Det samme gælder for de 
mængder koncentreret druemost, 
rektificeret koncentreret druemost eller 
sakkarose, som fysiske eller juridiske 
personer eller sammenslutninger af 
sådanne, herunder producenter, 
aftapningsvirksomheder, 
forarbejdningsvirksomheder og forhandlere 
i forbindelse med udøvelsen af deres 
erhverv ligger inde med på samme tid og 
på samme sted som friske druer, druemost, 
delvis gæret druemost eller vin på fad. I 
stedet for anmeldelse af disse mængder kan 
der foretages bogføring af indgangen og 
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druemost eller vin på fad. I stedet for 
anmeldelse af disse mængder kan der 
foretages bogføring af indgangen og 
forbrug.

forbrug.

Or. fr

Begrundelse

Nødvendigt af hensyn til ændringerne af artikel 59, 62 og 68.

Ændringsforslag 2225
Astrid Lulling

Forslag til forordning
Bilag VII – del II – sektion C – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forskæring af en vin med oprindelse i et 
tredjeland med en EU-vin og forskæring 
mellem vine med oprindelse i tredjelande 
er forbudt i EU.

1. Ved "forskæring" forstås blanding af 
vin eller most af forskellig herkomst, af 
forskellige druesorter, fra forskellige 
produktionsår eller af forskellige vin-
eller mostkategorier.
2. Følgende vin- og mostkategorier 
betragtes som forskellige:
a) rødvin, hvidvin og most eller vin, 
hvoraf en af disse vinkategorier kan 
produceres
b) vin uden beskyttet 
oprindelsesbetegnelse/geografisk 
betegnelse, vin med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse og vin med 
beskyttet geografisk betegnelse og most 
eller vin, hvoraf en af disse vinkategorier 
kan produceres.
Ved anvendelsen af dette stykke betragtes 
rosévin som rødvin.
3. Følgende betragtes ikke som 
forskæring:
a) tilsætning af koncentreret druemost 
eller rektificeret koncentreret druemost
b) sødning.
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4. En vin må kun fremstilles ved blanding 
eller forskæring, hvis blandingens eller 
forskæringens bestanddele har alle de 
kendetegn, der kræves til fremstilling af 
vin, og er i overensstemmelse med 
nærværende forordning.
5. Forskæring af hvidvin uden en 
beskyttet oprindelsesbetegnelse og/eller 
geografisk betegnelse med rødvin uden 
beskyttet oprindelsesbetegnelse og/eller 
geografisk betegnelse må ikke anvendes 
til at producere rosévin, medmindre det 
endelige produkt er beregnet til 
fremstilling af en cuvée, som defineret i 
bilag II, del III, eller til fremstilling af 
mousserende vin.
6. Det er forbudt at forskære druemost 
eller vin, der er tilsat aleppofyrharpiks 
med druemost eller vin, som ikke har 
været genstand for denne ønologiske 
fremgangsmåde.
7. Forskæring af en vin med oprindelse i et 
tredjeland med en EU-vin og forskæring 
mellem vine med oprindelse i tredjelande 
er forbudt i EU.

Or. fr

Begrundelse

Definitioner og restriktive betingelser for ønologiske fremgangsmåder er grundlæggende 
information, som bør fastlægges i basisretsakten.

Ændringsforslag 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag VII a (nyt)

BILAG VIIa

Importtold forris, jf. artikel 121b og 121d
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1. Importtold for afskallet ris (hinderis)

a) 30 EUR pr. ton i følgende tilfælde:

i) når det konstateres, at importen af afskallet ris i hele det netop udløbne produktions ikke 
når op på den årlige referencemængde, der omhandles i artikel 121b, stk. 3, nedsat med 
15 %

ii) når det konstateres, at importen af afskallet ris i produktionsårets seks første måneder 
ikke når op på den delvise referencemængde, der omhandles i artikel 121c, stk. 3, nedsat 
med 15 %

b) 42,5 EUR pr. ton i følgende tilfælde:

i) når det konstateres, at importen af afskallet ris i hele det netop udløbne produktionsår 
overstiger den årlige referencemængde, der omhandles i artikel 121b, stk. 3, nedsat med 
15 %, men ikke overstiger samme årlige referencemængde, forhøjet med 15 %

ii) når det konstateres, at importen af afskallet ris i produktionsårets seks første måneder 
overstiger den delvise referencemængde, der omhandles i artikel 121b, stk. 3, nedsat med 
15 %, men ikke overstiger samme delvise referencemængde, forhøjet med 15 %

c) 65 EUR pr. ton i følgende tilfælde:

i) når det konstateres, at importen af afskallet ris i hele det netop udløbne produktionsår 
overstiger den årlige referencemængde, der omhandles i artikel 121b, stk. 3, forhøjet med 
15 %

ii) når det konstateres, at importen af afskallet ris i produktionsårets seks første måneder 
overstiger den delvise referencemængde, der omhandles i artikel 121b, stk. 3, forhøjet med 
15 %.

2. Importtold for sleben ris 

a) 175 EUR pr. ton i følgende tilfælde:

i) når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i hele det netop udløbne 
produktionsår overstiger 387 743 tons

ii) når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i produktionsårets første 
seks måneder overstiger 182 239 tons

b) 145 EUR pr. ton i følgende tilfælde:
i) når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i hele det netop udløbne 
produktionsår ikke overstiger 387 743 tons

ii) når det konstateres, at importen af delvis sleben og sleben ris i produktionsårets første 
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seks måneder ikke overstiger 182 239 tons.

Or. es

Begrundelse

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1234/2007 er medtaget her som bilag VIIa i lyset af 
medtagelsen af artikel 121b og 121d om beregning af importtold for korn og ris i 
overensstemmelse med bestemmelserne i den gældende forordning.

Ændringsforslag 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Bilag VII b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIIb 
BASMATI-RIS, JF. ARTIKEL 121d
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Begrundelse

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1234/2007 er medtaget her som bilag IX i lyset af 
medtagelsen af artikel 121d om beregning af importtold for basmatiris i overensstemmelse 
med bestemmelserne i den gældende forordning.


