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Ændringsforslag 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 v (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103v
Tilbageholdelse af kvoter

1. Medlemsstaterne kan i forbindelse med 
overførsler som omhandlet i artikel 105k 
og 105l på grundlag af objektive kriterier 
tilbageholde en del af de individuelle 
kvoter, som overføres til den nationale 
reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med 
artikel 105k og 105l med eller uden den 
tilsvarende jord ved forpagtning eller 
andre arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, hvorvidt og på 
hvilke betingelser kvoterne helt eller 
delvis skal overføres til den nationale 
reserve.

Or. pl

Ændringsforslag 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 103 v (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103v
Tilbageholdelse af kvoter
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1. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med artikel 
105j og 105k kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier 
tilbageholde en del af de individuelle 
kvoter, som overføres til den nationale 
reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med 
artikel 105j og 105k med eller uden den 
tilsvarende jord ved forpagtning eller 
andre arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, hvorvidt og på 
hvilke betingelser kvoterne helt eller 
delvis skal overføres til den nationale 
reserve.

Or. pt

Ændringsforslag 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 v (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103v
Tilbageholdelse af kvoter

1. Medlemsstaterne kan i forbindelse med 
overførsler som omhandlet i artikel 105i 
og 105j på grundlag af objektive kriterier 
tilbageholde en del af de individuelle 
kvoter, som overføres til den nationale 
reserve.
2. Hvis kvoter er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med artikel 
101i og 101j med eller uden den 
tilsvarende jord ved forpagtning eller 
andre arrangementer med tilsvarende 
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retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, hvorvidt og på 
hvilke betingelser kvoterne helt eller 
delvis skal overføres til den nationale 
reserve.

Or. es

Ændringsforslag 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 103 w (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103w
Støtte til erhvervelse af kvoter

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

Or. pl

Ændringsforslag 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 103 w (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103w
Støtte til erhvervelse af kvoter

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

Or. pt

Ændringsforslag 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 w (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103w
Støtte til erhvervelse af kvoter

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

Or. es

Ændringsforslag 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 x (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103x
Underafdeling III
Kvoteoverskridelse

Overskudsafgift
1. Der skal betales en overskudsafgift for 
mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den nationale kvote som 
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fastsat i henhold til underafdeling II.
Afgiften fastsættes til 27,83 EUR/100 kg 
mælk.
2. Medlemsstaterne skal betale EU den 
overskudsafgift, der følger af en 
overskridelse af den nationale kvote 
beregnet på nationalt plan og fastsat 
særskilt for leverancer og direkte salg, og 
skal indbetale 99 % af den afgift, der skal 
betales, til EGFL mellem den 16. oktober 
og den 30. november efter den 
pågældende tolvmånedersperiode.
3. Medlemsstaterne anvender forskellen 
mellem det overskudsafgiftsbeløb, der 
følger af anvendelsen af stk. 2, og det 
overskudsafgiftsbeløb, der følger af 
anvendelsen af stk. 1, første afsnit, til at 
finansiere foranstaltninger til 
omstrukturering af mejerisektoren.
4. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for 
Landbrugsfondene, der er oprettet i 
overensstemmelse med 
COM(2011)0628/2, et beløb svarende til 
den afgift, der skal betales, fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel 17 og 
artikel 18, stk. 2, i COM(2011)0628/2. 
Inden Kommissionen træffer sin 
beslutning, underretter den den 
pågældende medlemsstat, som skal give sit 
svar inden for en uge.

Or. pl

Ændringsforslag 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Artikel 103x
Overskudsafgift i tilfælde af 

kvoteoverskridelse 
1. Der skal betales en overskudsafgift for 
mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den nationale kvote som 
fastsat i henhold til artikel 105a til 105m.  
Afgiften fastsættes til 27,83 EUR/100 kg 
mælk.
2. Medlemsstaterne skal betale EU den 
overskudsafgift, der følger af en 
overskridelse af den nationale kvote 
beregnet på nationalt plan og fastsat 
særskilt for leverancer og direkte salg, og 
skal indbetale 99 % af den afgift, der skal 
betales, til EGFL mellem den 16. oktober 
og den 30. november efter den 
pågældende tolvmånedersperiode.
3. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for 
Landbrugsfondene et beløb svarende til 
den afgift, der skal betales, fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel XXX i 
forordning (EU) nr. XXX (den 
horisontale forordning). Inden 
Kommissionen træffer sin beslutning, 
underretter den den pågældende 
medlemsstat, som skal give sit svar inden 
for en uge. Artikel XXX i forordning (EU) 
nr. XXX (den horisontale forordning) 
finder ikke anvendelse. 
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, regler for gennemførelsen af denne 
artikel. 

Or. pt
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Ændringsforslag 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 x (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103x
Overskudsafgift

1. Der skal betales en overskudsafgift for 
mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den fastsatte nationale 
kvote. Afgiften fastsættes til 27,83 
EUR/100 kg mælk.
2. Medlemsstaterne skal betale EF den 
overskudsafgift, der følger af en 
overskridelse af den nationale kvote 
beregnet på nationalt plan og fastsat 
særskilt for leverancer og direkte salg, og 
de indbetaler op til 99 % af den afgift, der 
skal betales, til EGFL mellem den 
16. oktober og den 30. november efter den 
pågældende tolvmånedersperiode.
3. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for 
Landbrugsfondene, der er oprettet i 
overensstemmelse med 
COM(2011)0628/2, et beløb svarende til 
den afgift, der skal betales, fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel ... i 
forordning (EF) nr. ... om finansieringen 
af den fælles landbrugspolitik. Inden 
Kommissionen træffer sin beslutning, 
underretter den den pågældende 
medlemsstat, som skal give sit svar inden 
for en uge. Artikel … i Rådets forordning 
(EF) nr. ... om budgetdisciplin finder ikke 
anvendelse.
4. Kommissionen fastsætter
gennemførelsesbestemmelserne til denne 
artikel.
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Or. es

Ændringsforslag 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 y (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103y
Producenternes bidrag til den 

overskudsafgift, der skal betales
Overskudsafgiften fordeles i henhold til 
artikel 105r og 105u fuldt ud på de 
producenter, der har medvirket til 
overskridelserne af de nationale kvoter, 
der er omhandlet i artikel 105c, stk. 2.
Producenterne har pligt til at betale 
medlemsstaten deres bidrag til den 
overskudsafgift, der skal betales, og som 
beregnes i henhold til artikel 105f, 105g 
og 105r, alene fordi de har overskredet 
deres disponible kvoter, jf. dog 
artikel 105r, stk. 2, og artikel 105u, stk. 1.

Or. pl

Ændringsforslag 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 103 y (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103y
Producenternes bidrag til den 

overskudsafgift, der skal betales
Overskudsafgiften fordeles i henhold til 
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artikel 105p og 105s fuldt ud på de 
producenter, der har medvirket til 
overskridelserne af de nationale kvoter, 
der er omhandlet i artikel 105a, stk. 2.
Producenterne har pligt til at betale 
medlemsstaten deres bidrag til den 
overskudsafgift, der skal betales, og som 
beregnes i henhold til artikel 105e, 105f 
og 105p, alene fordi de har overskredet 
deres disponible kvoter, jf. dog 
artikel 105p, stk. 3, og artikel 105s, stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 y (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103y
Producenternes bidrag til den 

overskudsafgift, der skal betales 
Overskudsafgiften fordeles i henhold til 
artikel 101o og 101r fuldt ud på de 
producenter, der har medvirket til 
overskridelserne af de nationale kvoter, 
der er omhandlet i artikel 101a, stk. 2. 
Producenterne har pligt til at betale 
medlemsstaten deres andel af den 
overskudsafgift, der skal betales, og som 
beregnes i henhold til artikel 101d, 101e 
og 101o, alene fordi de har overskredet 
deres disponible kvoter, jf. dog 
artikel 101o, stk.3, og artikel 101r.

Or. es

Ændringsforslag 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 103 z (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103z
Overskudsafgift på leverancer

1. Med henblik på den endelige beregning 
af overskudsafgiften forhøjes eller 
nedsættes de mængder, der er leveret af 
hver enkelt producent, når det faktiske 
fedtindhold adskiller sig fra 
referencefedtindholdet.
På nationalt plan beregnes 
overskudsafgiften på grundlag af summen 
af leverancer justeret i overensstemmelse 
med første afsnit.
2. Medlemsstaterne træffer beslutning om 
de enkelte producenters andel i betalingen 
af overskudsafgiften efter eventuel 
omfordeling af den uudnyttede del af den 
nationale kvote, der er afsat til leverancer, 
enten i forhold til hver enkelt producents 
individuelle kvoter eller på grundlag af 
objektive kriterier, der fastsættes af 
medlemsstaterne:
a) enten på nationalt plan på grundlag af 
den mængde, som de enkelte producenters 
kvote er overskredet med, eller
b) først på opkøberniveau og derefter på 
nationalt plan.
Hvis artikel 105o, stk. 1, finder 
anvendelse, sikrer medlemsstaterne ved 
beregningen af den enkelte producents 
bidrag til den afgift, der skal betales som 
følge af anvendelsen af den højere sats, 
der er omhandlet i dette afsnit, at de 
producenter, der skal bidrage 
proportionelt til dette beløb, er 
producenter, der er ansvarlige i henhold 
til objektive kriterier, der fastsættes af 
medlemsstaten.



AM\910137DA.doc 13/175 PE494.588v01-00

DA

Or. pl

Ændringsforslag 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 103 z (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103z
Overskudsafgift på leverancer

1. Med henblik på den endelige beregning 
af overskudsafgiften forhøjes eller 
nedsættes de mængder, der er leveret af 
hver enkelt producent, så det afspejler 
enhver forskel mellem det faktiske 
fedtindhold og referencefedtindholdet 
med anvendelse af faktorer, der 
bestemmes af Kommissionen, og på 
betingelser, som Kommissionen fastsætter 
ved gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2. 
2. På nationalt plan beregnes 
overskudsafgiften på grundlag af summen 
af leverancer justeret i overensstemmelse 
med stk. 1.
3. Medlemsstaterne træffer beslutning om 
producenternes andel af betalingen af 
overskudsafgiften efter eventuel 
omfordeling af den uudnyttede del af den 
nationale kvote, der er afsat til leverancer, 
enten i forhold til hver enkelt producents 
individuelle kvoter eller på grundlag af 
objektive kriterier, der fastsættes af 
medlemsstaterne:
a) enten på nationalt plan på grundlag af 
den mængde, som de enkelte producenters 
kvote er overskredet med, eller
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(b) først på opkøberniveau og derefter på 
nationalt plan.

Or. pt

Ændringsforslag 1563
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 z (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103z
Overskudsafgift på leverancer

1. Med henblik på den endelige beregning 
af overskudsafgiften forhøjes eller 
nedsættes de mængder, der er leveret af 
hver enkelt producent, med anvendelse af 
koefficienter og på betingelser, der 
fastlægges af Kommissionen, når det 
faktiske fedtindhold adskiller sig fra 
referencefedtindholdet.
På nationalt plan beregnes 
overskudsafgiften på grundlag af summen 
af leverancer justeret i overensstemmelse 
med første afsnit.
2. Medlemsstaterne træffer beslutning om 
de enkelte producenters bidrag til 
betalingen af overskudsafgiften efter 
eventuel omfordeling af den uudnyttede 
del af den nationale kvote, der er afsat til 
leverancer, enten i forhold til hver enkelt 
producents individuelle kvoter eller på 
grundlag af objektive kriterier, der 
fastsættes af medlemsstaterne:
a) enten på nationalt plan på grundlag af 
den mængde, med hvilken de enkelte 
producenters kvote er overskredet, eller
b) først på opkøberniveau og derefter på 
nationalt plan.
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Or. es

Ændringsforslag 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103aa
Opkøbernes rolle

1. Opkøberen har ansvaret for at opkræve 
den andel af overskudsafgiften, som de 
berørte producenter skal betale, og skal 
inden en dato og efter en procedure, som 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter, jf. artikel 105y, 
litra d), f) og g), til medlemsstatens 
ansvarlige organ indbetale disse bidrag, 
der fratrækkes den mælkepris, som 
betales til de producenter, der er 
ansvarlige for overskridelsen, eller, hvis 
dette ikke er muligt, opkræves på enhver 
anden passende måde.
2. Hvis en opkøber helt eller delvis træder 
i stedet for én eller flere opkøbere, tages 
der hensyn til producenternes individuelle 
kvoter for den resterende del af den 
løbende tolvmånedersperiode efter 
fradrag af allerede leverede mængder og 
under hensyn til deres fedtindhold. Dette 
afsnit gælder også, hvis en producent 
overgår fra en opkøber til en anden.
3. Hvis de mængder, en producent har 
leveret, i en referenceperiode overstiger 
hans disponible kvote, kan medlemsstaten 
bestemme, at opkøberen efter regler, der 
fastlægges af medlemsstaten, som forskud 
på producentens bidrag til afgiften skal 
tilbageholde en del af mælkeprisen for 
hver af denne producents leverancer, der 
overstiger hans kvote. Medlemsstaten kan 
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fastsætte særlige bestemmelser, der giver 
opkøberne mulighed for at fratrække dette 
forskud, når producenterne leverer til 
flere opkøbere.

Or. pl

Ændringsforslag 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 103 a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103aa
Opkøbernes rolle

1. Opkøberen har ansvaret for at opkræve 
den andel af afgiften, som de berørte 
producenter skal betale, og indbetaler 
inden en dato og efter en procedure, der 
fastlægges af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter, der vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, til medlemsstatens ansvarlige organ 
de opkrævede beløb, som fratrækkes den 
mælkepris, der betales til de producenter, 
der er ansvarlige for overskridelsen, eller, 
hvis dette ikke er muligt, opkræves på 
enhver anden passende måde.
2. Hvis en opkøber helt eller delvis træder 
i stedet for en eller flere opkøbere, tages 
der hensyn til producenternes individuelle 
kvoter for den resterende del af den 
løbende tolvmånedersperiode efter 
fradrag af allerede leverede mængder og 
under hensyn til deres fedtindhold. Dette 
stykke finder også anvendelse, hvis en 
producent skifter opkøber.
3. Hvis de mængder, en producent har 
leveret, i en referenceperiode overstiger 
hans disponible kvote, kan medlemsstaten 
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bestemme, at opkøberen efter regler, der 
fastlægges af medlemsstaten, som forskud 
på producentens bidrag til afgiften skal 
tilbageholde en del af mælkeprisen for 
hver af denne producents leverancer, der 
overstiger hans kvote. Medlemsstaten kan 
fastsætte særlige bestemmelser, der giver 
opkøberne mulighed for at fratrække dette 
forskud, når producenterne leverer til 
flere opkøbere.

Or. pt

Ændringsforslag 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103aa
Opkøbernes rolle

1. Opkøberen har ansvaret for at opkræve 
den andel af overskudsafgiften, som de 
berørte producenter skal betale, og 
indbetaler inden den dato og efter den 
procedure, som Kommissionen fastsætter, 
til medlemsstatens ansvarlige organ de 
opkrævede beløb, som han trækker fra 
den mælkepris, der betales til de 
producenter, der er ansvarlige for 
overskridelsen, og som han, hvis dette 
ikke er muligt, opkræver på enhver anden 
passende måde.
2. Hvis en opkøber helt eller delvis træder 
i stedet for én eller flere opkøbere, tages 
der hensyn til producenternes individuelle 
kvoter for den resterende del af den 
løbende tolvmånedersperiode efter 
fradrag af allerede leverede mængder og 
under hensyn til deres fedtindhold. Dette 
afsnit gælder også, hvis en producent 
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overgår fra en opkøber til en anden.
3. Hvis de mængder, en producent har 
leveret, i en referenceperiode overstiger 
hans disponible kvote, kan medlemsstaten 
bestemme, at opkøberen efter regler, der 
fastlægges af medlemsstaten, som forskud 
på producentens bidrag til afgiften skal 
tilbageholde en del af mælkeprisen for 
hver af denne producents leverancer, der 
overstiger hans kvote. Medlemsstaten kan 
fastsætte særlige bestemmelser, der giver 
opkøberne mulighed for at fratrække dette 
forskud, når producenterne leverer til 
flere opkøbere.

Or. es

Ændringsforslag 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 103 a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ab
Godkendelse

Status som opkøber skal godkendes af 
medlemsstaten efter kriterier, der 
fastsættes af Kommissionen ved 
delegerede retsakter, jf. artikel 105x, litra 
f), og i overensstemmelse med den 
procedure, der fastsættes ved 
gennemførselsretsakter, jf. artikel 105y, 
litra i).

Or. pl

Ændringsforslag 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă
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Forslag til forordning
Artikel 103 a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ab
Godkendelse

Status som opkøber skal godkendes af 
medlemsstaten efter kriterier, der 
fastsættes af Kommissionen ved 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
160.
De betingelser, der skal opfyldes, og de 
oplysninger, som producenterne skal 
forelægge om det direkte salg, fastlægges 
af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 162,stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 a b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ab
Godkendelse

Status som opkøber skal godkendes af 
medlemsstaten efter kriterier, der 
fastsættes af Kommissionen. De 
betingelser, producenten skal opfylde, og 
de oplysninger, han skal give i tilfælde af 
direkte salg, fastsættes af Kommissionen.

Or. es
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Ændringsforslag 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 a c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ac
Overskudsafgift på direkte salg

1. Ved direkte salg træffer 
medlemsstaterne beslutning om de enkelte 
producenters bidrag til betalingen af 
overskudsafgiften efter eventuel 
omfordeling af den uudnyttede del af den 
nationale kvote, der er afsat til direkte 
salg, på regionalt eller nationalt plan.
2. Medlemsstaterne fastsætter grundlaget 
for beregningen af producentens bidrag 
til den overskudsafgift, der skal betales, 
ud fra den samlede mængde mælk, der er 
solgt, overført eller anvendt til fremstilling 
af mejeriprodukter, der er solgt eller 
overført, efter kriterier, der fastsættes af 
Kommissionen ved delegerede retsakter, 
jf. artikel 105x, litra b).
3. Der foretages ingen justering på 
grundlag af fedtindhold ved den endelige 
beregning af overskudsafgiften.
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførselsretsakter, jf. artikel 105y, 
litra d) og f), hvordan og hvornår 
overskudsafgiften skal betales til den 
relevante medlemsstatsmyndighed.

Or. pl

Ændringsforslag 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 103 a c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ac
Overskudsafgift på direkte salg

1. Ved direkte salg træffer den 
pågældende medlemsstat beslutning om 
de enkelte producenters bidrag til 
betalingen af overskudsafgiften efter 
eventuel omfordeling af den uudnyttede 
del af den nationale kvote, der er afsat til 
direkte salg, på regionalt eller nationalt 
plan.
2. Medlemsstaterne fastsætter grundlaget 
for beregningen af producenternes bidrag 
til den overskudsafgift, der skal betales, 
ud fra den samlede mængde mælk, der er 
solgt, overført eller anvendt til fremstilling 
af mejeriprodukter, der er solgt eller 
overført, efter kriterier, der fastsættes af 
Kommissionen ved delegerede retsakter, 
jf. artikel 160. 
3. Der foretages ingen justering på 
grundlag af fedtindhold ved den endelige 
beregning af overskudsafgiften.
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførselsretsakter i 
overensstemmelse med artikel 105v de 
nærmere bestemmelser samt datoen for 
betalingen af overskudsafgiften til 
medlemsstaternes kompetente organer.

Or. pt

Ændringsforslag 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 a c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ac
Overskudsafgift på direkte salg

1. Ved direkte salg træffer 
medlemsstaterne beslutning om de enkelte 
producenters bidrag til betalingen af 
overskudsafgiften efter eventuel 
omfordeling af den uudnyttede del af den 
nationale kvote, der er afsat til direkte 
salg, på regionalt eller nationalt plan.
2. Medlemsstaterne fastsætter grundlaget 
for beregningen af producentens bidrag 
til den overskudsafgift, der skal betales, 
ud fra den samlede mængde mælk, der er 
solgt, overført eller anvendt til fremstilling 
af mejeriprodukter, der er solgt eller 
overført, efter kriterier, der fastsættes af 
Kommissionen.
3. Der foretages ingen justering på 
grundlag af fedtindhold ved den endelige 
beregning af overskudsafgiften.
4. Kommissionen fastsætter de nærmere 
vilkår og datoen for betalingen af 
overskudsafgiften til medlemsstatens 
ansvarlige organ.

Or. es

Ændringsforslag 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 103 a d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ad
Overskydende eller ikke-betalte beløb

1. Når det i forbindelse med leverancer 
eller direkte salg konstateres, at der skal 
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betales overskudsafgift, og det bidrag, der 
er opkrævet hos producenterne, er højere 
end afgiften, kan medlemsstaten:
a) helt eller delvis anvende det 
overskydende beløb til finansiering af 
foranstaltningerne omhandlet i artikel 
105l, stk. 1, litra a), og/eller
b) helt eller delvis omfordele det til 
producenter:
i) der tilhører prioriterede kategorier, som 
medlemsstaterne opstiller efter objektive 
kriterier og inden for de frister, som 
Kommissionen skal fastsætte ved 
delegerede retsakter, jf. artikel 105x, litra 
g), eller
ii) som befinder sig i en ekstraordinær 
situation som følge af en national 
foranstaltning, der er uden forbindelse 
med den kvoteordning for mælk og andre 
mejeriprodukter, som er omhandlet i dette 
kapitel.
2. Hvis det konstateres, at der ikke skal 
betales overskudsafgift, tilbagebetales de 
forskud, opkøberne eller medlemsstaten 
eventuelt har opkrævet, senest ved udløbet 
af den efterfølgende tolvmånedersperiode.
3. Hvis en opkøber ikke har opfyldt sin 
forpligtelse til at opkræve producentens 
bidrag til overskudsafgiften, jf. artikel 74, 
kan medlemsstaten opkræve det skyldige 
beløb direkte hos producenten, uden at 
dette foregriber eventuelle sanktioner, den 
kan pålægge en opkøber, der ikke har 
opfyldt sin forpligtelse.
4. Overholder producenten eller 
opkøberen ikke betalingsfristen, skal der 
til medlemsstaten betales morarenter. 
Kommissionen fastsætter ved 
gennemførselsretsakter, jf. artikel 195y, 
litra e), den rentesats, der skal finde 
anvendelse.

Or. pl
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Ændringsforslag 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 103 a d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ad
Overskydende eller ikke-betalte beløb

1. Når det i forbindelse med leverancer 
eller direkte salg konstateres, at der skal 
betales afgift, og det bidrag, der er 
opkrævet hos producenterne, er højere 
end afgiften, kan medlemsstaten:
a) helt eller delvist anvende det 
overskydende beløb til finansiering af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 105k, stk. 1, litra a), og/eller
b) helt eller delvis omfordele det til 
producenter: 
- der tilhører prioriterede kategorier, som 
medlemsstaterne opstiller efter objektive 
kriterier og inden for de frister, som 
Kommissionen skal fastsætte, eller
- som befinder sig i en ekstraordinær 
situation som følge af en national 
foranstaltning, der er uden forbindelse 
med den kvoteordning for mælk og andre 
mejeriprodukter, som er omhandlet i dette 
kapitel.
2. Hvis det konstateres, at der ikke skal 
betales afgift, tilbagebetales den afgift, 
opkøberne eller medlemsstaten eventuelt 
har opkrævet, senest ved udløbet af den 
efterfølgende tolvmånedersperiode.
3. Hvis en opkøber ikke har opfyldt sin 
forpligtelse til at opkræve producentens 
bidrag til overskudsafgiften, jf. artikel 
105q, kan medlemsstaten opkræve det 
skyldige beløb direkte hos producenten, 
uden at dette foregriber eventuelle 
sanktioner, den kan pålægge en opkøber, 
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der ikke har opfyldt sin forpligtelse.
4. Overholder producenten eller 
opkøberen ikke betalingsfristen, skal der 
til medlemsstaten betales morarenter, som 
fastsættes af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. pt

Ændringsforslag 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 103 a d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ad
Overskydende eller ikke-betalte beløb 

1. Når det i forbindelse med leverancer 
eller direkte salg konstateres, at der skal
betales overskudsafgift, og det bidrag, der 
er opkrævet hos producenterne, er højere 
end afgiften, kan medlemsstaten:
a) helt eller delvis anvende det 
overskydende beløb til finansiering af de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 101j, stk. 1, litra a), og/eller 
b) helt eller delvis omfordele det til 
producenter,
- der tilhører prioriterede kategorier, som 
medlemsstaterne opstiller efter objektive 
kriterier og inden for de frister, som 
Kommissionen skal fastsætte, eller
- som befinder sig i en ekstraordinær 
situation som følge af en national 
foranstaltning, der er uden forbindelse 
med den kvoteordning for mælk og andre 
mejeriprodukter, som er omhandlet i dette 
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kapitel.
2. Hvis det konstateres, at der ikke skal 
betales overskudsafgift, tilbagebetales de 
forskud, opkøberne eller medlemsstaten 
eventuelt har opkrævet, senest ved udløbet 
af den efterfølgende tolvmånedersperiode.
3. Hvis en opkøber ikke har opfyldt sin 
forpligtelse til at opkræve producentens 
andel i overskudsafgiften, jf. artikel 101p, 
kan medlemsstaten opkræve det skyldige 
beløb direkte hos producenten, uden at 
dette foregriber de sanktioner, den kan 
pålægge en opkøber, der ikke har opfyldt 
sin pligt.
4. Overholder producenten eller 
opkøberen ikke betalingsfristen, skal der
til medlemsstaten betales morarenter, som 
fastsættes af Kommissionen.

Or. es

Ændringsforslag 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 a e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103ae
Underafdeling IV

Proceduremæssige bestemmelser
Delegerede beføjelser

For at sikre, at mælkekvoteordningens 
mål, som bl.a. er effektiv udnyttelse af 
individuelle kvoter og korrekt beregning 
samt opkrævning og anvendelse af 
afgiften, nås, vedtager Kommissionen ved 
delegerede retsakter regler for:
a) midlertidige og definitive 
kvotekonverteringer
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b) betingelser for markedsført mælk og 
markedsførte mejeriprodukter, som der 
bør tages højde for i forbindelse med 
beregning af overskudsafgiften
c) omfordeling af ikke-udnyttede kvoter
d) justering af en fedtindholdskorrektion
e) producenters forpligtelse til at levere til 
godkendte opkøbere
f) kriterier for medlemsstaternes 
godkendelse af opkøbere
g) objektive kriterier for fordeling af 
overskudsafgiften
h) justering af definitionen af "direkte 
salg" under hensyntagen til definitionen 
af "leverance" i artikel 105, stk. 1, litra f).

Or. pl

Ændringsforslag 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 103 a f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 103af
Gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen vedtager ved 
gennemførselsretsakter de nødvendige 
bestemmelser til gennemførelsen af 
mælkekvoter, herunder:
a) definitive kvotekonverteringer og 
deling af nationale kvoter mellem 
leverancer og direkte salg på grundlag af 
medlemsstaternes indberetninger
b) fastsættelse af en koefficient for 
individuelle kvoters fedtindhold, justering 
af fedtindhold og registrering af 
overskridelse af nationale kvoters 
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fedtindhold
c) fastsættelse i medlemsstaterne af 
mælkeækvivalentværdier
d) procedure, tidsfrist og udløsende 
begivenhed for valutakursen for så vidt 
angår betaling af afgiften og for fordeling 
af overskudsafgiften og nedsættelse af 
forskud ved manglende overholdelse af 
tidsfristerne
e) gældende rentesatser ved for sen 
betaling, korrekt opkrævning af afgiften 
og anvendelse af den del af afgiften, der 
ikke går til EGFL, og som udgør 1 % 
f) underretning af producenterne om nye 
definitioner, meddelelse af individuelle 
kvoter og oplysning om afgiften
g) oplysning om anvendelse af 
afgiftsordningen for mælk og 
mejeriprodukter
h) udarbejdelse af opgørelser over 
leverancer og erklæringer om direkte salg
i) erklæringer, der skal afgives, registre, 
der skal føres, og oplysninger, der skal 
indgives af opkøbere og producenter 
j) kontrol af leverancer og direkte salg.

Or. pl

Begrundelse

Getting rid of milk quotas will mean an increase in the number of weaker farms and regions 
that have to stop producing. Despite the crisis in the milk market in 2008 and 2009, the quota 
system proved to be an effective stabilising factor. Quotas are beneficial to farmers when it 
comes to their position vis-à-vis milk purchasers, and make it possible for production to 
continue in regions in which milk production has a particular significance beyond solely 
economic considerations. The milk quota system has proven its effectiveness over many years 
and should not be abandoned.

Ændringsforslag 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Forslag til forordning
Del 2 – titel 2 – kapitel 2 – del 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Begrundelse

Den fælles landbrugspolitik bør fremme koncentreringen af landbrugskooperativer og støtte 
indførelsen af kontrakter mellem produktion og forarbejdningsindustri og lade forslaget 
omfatte ikke kun mejerisektoren, men også andre sektorer.

Ændringsforslag 1579
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter, at hver 
leverance af rå mælk fra en landbruger til 
en virksomhed, der forarbejder rå mælk, 
skal være omfattet af en skriftlig kontrakt 
mellem parterne, skal en sådan kontrakt 
opfylde betingelserne i stk. 2.

Hver leverance af rå mælk fra en 
landbruger til en virksomhed, der 
forarbejder rå mælk, skal være omfattet af 
en skriftlig kontrakt mellem parterne, og en 
sådan kontrakt skal opfylde betingelserne i 
stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Frem for at overlade det til medlemsstaterne at vælge, om der skal anvendes kontrakter eller 
ej, bør de gøres obligatoriske på europæisk plan for at sikre et fælles mælkemarked, 
forhindre, at forarbejdningsvirksomhederne skaber et usundt klima mellem producenterne, og 
undgå, at der opstår en skadelig konkurrence mellem medlemsstater, der bestemmer sig for 
kontrakter, og dem, der ikke gør det. 

Ændringsforslag 1580
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- er fast og fastlagt i kontrakten og/eller - er fast og fastlagt i kontrakten, og som 
mindst dækker 
produktionsomkostninger under 
hensyntagen til udgifterne til energi, 
gødning, foder, leje og andre centrale 
udgifter, idet priserne er afstemt i 
forhold hertil og/eller

Or. fr

Ændringsforslag 1581
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- er fast og fastlagt i kontrakten og/eller - er fast og fastlagt i kontrakten og 
afspejler de faktiske 
produktionsomkostninger og/eller

Or. fr

Begrundelse

Det bør være en vigtig betingelse i kontrakterne, at de forhandlede priser afspejler de faktiske 
produktionsomkostninger.  Hvis der ikke tages højde for dette krav, vil producenternes 
økonomiske situation ikke blive forbedret.

Ændringsforslag 1582
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 2 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kun varierer i forbindelse med faktorer, 
der er specificeret i kontrakten, herunder 
markedsudviklingen baseret på 
markedsindikatorer, den leverede mængde 
og kvaliteten eller sammensætningen af 
den leverede rå mælk

- kun varierer i forbindelse med faktorer, 
der er specificeret i kontrakten, herunder de 
faktiske produktionsomkostninger,
markedsudviklingen baseret på 
markedsindikatorer, den leverede mængde 
og kvaliteten eller sammensætningen af 
den leverede rå mælk

Or. fr

Begrundelse

Det bør være en vigtig betingelse i kontrakterne, at de forhandlede priser afspejler de faktiske 
produktionsomkostninger.  Hvis der ikke tages højde for dette krav, vil producenternes 
økonomiske situation ikke blive forbedret.

Ændringsforslag 1583
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tager højde for de omkostninger, der er 
forbundet med landbrugerens 
investeringer i bæredygtighed

Or. en

Ændringsforslag 1584
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) kontraktens varighed, som kan være 
ubegrænset med opsigelsesbestemmelser.

iii) kontraktens varighed, som kan være 
ubegrænset med en bestemmelse om 
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pristalsregulering og genforhandling af 
prisen i tilfælde af en unormal udvikling i 
produktionsomkostningerne og med
opsigelsesbestemmelser

Or. fr

Ændringsforslag 1585
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle oplysninger i de kontrakter om 
levering af rå mælk, som landbrugere, 
virksomheder, der indsamler rå mælk, 
eller virksomheder, der forarbejder rå 
mælk, har indgået, herunder de
oplysninger, der omhandles i stk. 2, litra 
c), forhandles frit mellem parterne.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 1586
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 104 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre at denne artikel anvendes 
ensartet, kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nødvendige foranstaltninger. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 105

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. es

Ændringsforslag 1588
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kontrakter om levering af rå mælk fra 
en landbruger til en virksomhed, der 
forarbejder rå mælk, eller til en 
virksomhed, der indsamler rå mælk, jf. 
artikel 104, stk. 1, andet afsnit, kan 
forhandles af en producentorganisation for 
mælk og mejeriprodukter, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106, på 
vegne af de tilsluttede landbrugere for hele 
eller en del af deres fælles produktion.

1. Kontrakter om levering af rå komælk fra 
en landbruger til en virksomhed, der 
forarbejder rå komælk, eller til en 
virksomhed, der indsamler rå mælk, jf. 
artikel 104, stk. 1, andet afsnit, kan 
forhandles af en producentorganisation for 
mælk og mejeriprodukter, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106, på 
vegne af de tilsluttede landbrugere for hele 
eller en del af deres fælles produktion.

Or. en

Ændringsforslag 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 105 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105a
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Overgangsforanstaltninger i forbindelse 
med mælkekvoteordningens ophør

1. De nationale kvoter, der er fastsat i 
bilag VIII, forhøjes med 5 % i 2014/15 i 
lyset af mælkekvoteordningens sidse år og 
særlige forhold i visse medlemsstater.
2. Der skal betales en overskudsafgift for 
mælk og andre mejeriprodukter, der 
afsættes ud over den nationale kvote som 
fastsat i henhold til underafdeling II.
Afgiften fastsættes til 27,83 EUR/100 kg 
mælk.
For året 2014/15 fastsættes afgiften dog 
til 10,00 EUR/100 kg mælk. 

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den aftale, Rådet indgik i forbindelse med sundhedstjekket af den 
fælles landbrugspolitik i 2008 om at sikre en glat udfasning af mælkekvoteordningen i alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 1590
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 105 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105a
Afsætningsregler til at forbedre og 

stabilisere det fælles marked for vine
For at forbedre og stabilisere den måde, 
som det indre marked fungerer på, kan 
producentmedlemsstater fastsætte 
markedsføringsbestemmelser til 
regulering af udbuddet, navnlig ved 
gennemførselsbeslutninger truffet af de 
brancheorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 108. Inden der ved 
hjælp af foranstaltninger, der træffes af 
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de i artikel 106 til 108 omtalte 
organisationer, er blevet udviklet den 
markedsstyrke, der er nødvendig for at 
kunne tilpasse efterspørgslen på grundlag 
af specifikke beslutninger, skal 
producenterne garanteres et mindstemål 
af markedsstabilitet ved hjælp af en 
passende markedsordning, som sikrer, at 
produktionen afpasses efter den 
europæiske efterspørgsel. Af denne grund 
bør mælkekvoteordningen forlænges til 
2017.

Or. de

Ændringsforslag 1591
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer i 
frugt- og grøntsagssektoren og kan efter 
anmodning anerkende 
producentorganisationer i andre sektorer,

Or. en

Ændringsforslag 1592
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til at anerkende producentorganisationer på visse 
betingelser. De bør være frit stillet til at gøre eller ikke dette.

Ændringsforslag 1593
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. en

Ændringsforslag 1594
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. lv

Ændringsforslag 1595
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,
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Or. en

Ændringsforslag 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. en

Ændringsforslag 1597
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. en

Begrundelse

Anerkendelse af producentorganisationer bør ikke være obligatorisk, men bør overlades til 
den enkelte medlemsstat. Denne opfattelse er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og 
giver medlemsstaterne mulighed for at vurdere disse organisationer efter deres specifikke 
nationale forhold.

Ændringsforslag 1598
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. en

Ændringsforslag 1599
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. en

Begrundelse

There should be no mandatory requirements for Member States to recognise producer 
organisation. The purpose of making recognition mandatory is unclear and consequences are 
unforeseeable. All political initiatives within the food chain should be on a voluntary basis.
The Commission’s proposal already has the appropriate scope for producer organisations’ 
activities. Strengthening of farmers’ role in the food value chain is important. However the 
Commission’s proposal already has the appropriate scope for producer organisations’ 
activities.

Ændringsforslag 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne kan efter anmodning
anerkende producentorganisationer,

Or. en
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Ændringsforslag 1601
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der består af producenter fra de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

a) der består af landbrugere fra en specifik 
sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1602
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der består af producenter fra de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

a) der består af og kontrolleres af 
landbrugere fra en specifik sektor, der er 
nævnt i artikel 1, stk. 2

Or. en

Begrundelse

1) Producentorganisationerne bør bidrage til at styrke landbrugeres position i fødekæden (og 
ikke forarbejdningsvirksomhederne). Hvis ordlyden i COM-forslaget fastholdes 
("producenter"), kan den åbne op for forarbejdningsvirksomheder. 2) Det er vigtigt, at 
producentorganisationer kan kontrolleres af deres medlemmer (=landbrugere) til enhver tid. 
3) Det bør kun tillades, at landbrugere inden for samme sektor slutter sig sammen i en 
producentorganisation.

Ændringsforslag 1603
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der består af producenter fra de sektorer, 
der er nævnt i artikel 1, stk. 2

a) der består af og kontrolleres af
producenter fra de sektorer, der er nævnt i 
artikel 1, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1604
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der består af producenter fra de sektorer, 
der er nævnt i artikel 1, stk. 2

a) der består af og kontrolleres af
producenter fra de sektorer, der er nævnt i 
artikel 1, stk. 2

Or. en

Ændringsforslag 1605
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er oprettet på initiativ af
producenterne

b) der er oprettet på initiativ af
landbrugere 

Or. en

Begrundelse

Producentorganisationerne bør bidrage til at styrke landbrugeres position i fødekæden (og 
ikke forarbejdningsvirksomhederne). Hvis ordlyden i COM-forslaget fastholdes 
("producenter"), kan den åbne op for organisationer for forarbejdningsvirksomheder
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Ændringsforslag 1606
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er oprettet på initiativ af
producenterne

b) der er oprettet på initiativ af
landbrugere 

Or. en

Ændringsforslag 1607
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er oprettet på initiativ af 
producenterne

b) der er oprettet på initiativ af 
producenterne og ejes og kontrolleres af 
producenterne

Or. en

Ændringsforslag 1608
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er oprettet på initiativ af 
producenterne

b) der er oprettet på initiativ af 
producenterne og råder over passende 
menneskelige, materielle eller tekniske 
ressourcer til varetagelse af deres 
aktiviteter 

Or. en
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Ændringsforslag 1609
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) der råder over passende 
menneskelige, materielle eller tekniske 
ressourcer til varetagelse af deres 
aktiviteter 

Or. en

Ændringsforslag 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 106 - stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der forfølger et bestemt mål, som har 
mindst ét af følgende formål:

c) der forfølger følgende formål som 
specifikt mål:

Or. es

Ændringsforslag 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 106 - stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der forfølger et bestemt mål, som har 
mindst ét af følgende formål:

c) der forfølger det bestemte mål at opnå 
mindst to af numrene i, ii og iii, idet de 
øvrige formål i følgende liste frit kan 
indgå

Or. es
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Begrundelse

For at undgå at miste af syne den grundlæggende målsætning, som frugt- og 
grøntsagsproducenter har forfulgt i årevis, nemlig at koncentrere udbuddet for at kunne 
gennemføre en fælles markedsføring, bør disse organisationer udvikle handlingsprogrammer 
med dette grundlæggende formål.

Ændringsforslag 1612
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at sikre, at produktionen planlægges og 
tilpasses efter efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1613
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at sikre, at produktionen planlægges og 
tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad 
angår kvalitet og mængde

i) at sikre, at produktionen planlægges og 
tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad 
angår kvalitet og mængde, ved hjælp af 
instrumenter til tilpasning af mængden

Or. fr

Begrundelse

De instrumenter, som producentorganisationerne anvender til tilpasning af produktionen, 
skal være knyttet til tilpasning af udbuddet.

Ændringsforslag 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 
af medlemmernes produktion

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 
af medlemmernes produktion, herunder 
prisforhandlinger på vegne af 
medlemmerne for dele af eller hele deres 
fælles produktion

Or. en

Ændringsforslag 1615
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produktion

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 
af medlemmernes produktion, herunder 
prisforhandlinger på vegne af 
medlemmerne for dele af eller hele deres 
fælles produktion

Or. fr

Ændringsforslag 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen
af medlemmernes produktion

ii) at koncentrere udbuddet og den direkte 
afsætning af medlemmernes produktion
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Or. it

Ændringsforslag 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at optimere 
produktionsomkostningerne og stabilisere 
producentpriserne

iii) desuden at forfølge et eller flere af de 
specifikke formål i artikel 106a, litra c)

Or. es

Ændringsforslag 1618
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

iii) at mindske produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

Or. en

Ændringsforslag 1619
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne, f.eks. ved 
at stille risikostyringsinstrumenter til 
rådighed 
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Or. en

Ændringsforslag 1620
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne, f.eks. ved 
hjælp af de foranstaltninger, der er omtalt 
i artikel 38 til 40 i forordning (EU) nr. [...] 
[RDR]

Or. fr

Ændringsforslag 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne og sikre 
rimelige forbrugerpriser i forhold til 
producentpriserne

Or. pt

Ændringsforslag 1622
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) at forhandle kontraktbetingelser



AM\910137DA.doc 47/175 PE494.588v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at forske i bæredygtige 
produktionsmetoder og bæredygtig 
markedsudvikling

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1624
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at forske i bæredygtige 
produktionsmetoder og bæredygtig
markedsudvikling

iv) at forske i økonomisk bæredygtige 
produktionsmetoder, innovativ praksis, 
økonomisk konkurrenceevne og 
markedsudvikling

Or. en

Ændringsforslag 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) at fremme og yde teknisk bistand til udgår
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anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder

Or. es

Ændringsforslag 1626
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) at fremme og yde teknisk bistand til
anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder

v) at fremme og yde teknisk bistand til at 
forbedre den økonomiske 
konkurrenceevne og produktionsmetoder

Or. en

Ændringsforslag 1627
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) at fremme og yde teknisk bistand til 
anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder

v) at fremme og yde teknisk bistand til 
anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder og forsvarlig 
dyrevelfærdspraksis og -teknikker

Or. en

Ændringsforslag 1628
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) at fremme og yde teknisk bistand til 
anvendelse af produktionsnormer, 
forbedring af produktkvalitet og udvikling 
af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, beskyttet 
geografisk betegnelse eller med et 
nationalt kvalitetsmærke

Or. en

Ændringsforslag 1629
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) at fremme og yde teknisk bistand til 
anvendelse af produktionsnormer, 
forbedring af produktkvalitet og udvikling 
af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse, beskyttet 
geografisk betegnelse eller med et 
nationalt kvalitetsmærke

Or. en

Ændringsforslag 1630
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) at fremme og yde teknisk bistand til 
udvikling af produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse 
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Or. en

Begrundelse

Det er ønskeligt, at producentorganisationer hjælper landbrugere med at udnytte de 
muligheder, der ligger i beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske 
betegnelser.

Ændringsforslag 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) at fastlægge produktions- og 
markedsføringsregler for den fase, hvor 
produkter første gang bringes i 
omsætning, som er strengere end dem, der 
er fastlagt på EU- eller nationalt plan

Or. fr

Ændringsforslag 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) at fastlægge produktions- og 
markedsføringsregler, der er strengere 
end dem, der er fastsat på EU- eller 
nationalt plan

Or. es

Ændringsforslag 1633
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. v b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vb) at udvikle initiativer, der gør det 
muligt at forbedre kvalitet og innovation 
inden for fødevarer

Or. en

Ændringsforslag 1634
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) at forvalte biprodukter og især affald 
med henblik på beskyttelse af kvaliteten af 
vand, jord og landskaber samt at bevare 
eller fremme den biologiske 
mangfoldighed og 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1635
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) at forvalte biprodukter og især affald 
med henblik på beskyttelse af kvaliteten af 
vand, jord og landskaber samt at bevare 
eller fremme den biologiske 
mangfoldighed og 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) at forvalte biprodukter og især affald 
med henblik på beskyttelse af kvaliteten af 
vand, jord og landskaber samt at bevare 
eller fremme den biologiske 
mangfoldighed og 

udgår

Or. es

Ændringsforslag 1637
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse 
af naturressourcer og afbødning af 
klimaændringer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse 
af naturressourcer og afbødning af 
klimaændringer

udgår
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Or. es

Ændringsforslag 1639
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer og afbødning af
klimaændringer

vii) at bidrage til anvendelse af avancerede 
bæredygtige produktionssystemer til 
bevarelse af naturressourcer, herunder
klimaændringer

Or. fr

Ændringsforslag 1640
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at udvikle initiativer til at styrke 
producenternes økonomiske 
bæredygtighed og økonomiske 
konkurrenceevne og at styrke innovation

Or. en

Ændringsforslag 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at udvikle initiativer til forbedring af 
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kvalitet og innovation i forbindelse med 
landbrugsfødevarer

Or. es

Ændringsforslag 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at udvikle initiativer til forbedring af 
kvalitet og fremme af innovation i 
forbindelse med landbrugsfødevarer

Or. es

Ændringsforslag 1643
Esther de Lange

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at sikre, at producenterne i en 
anerkendt producentorganisation opnår 
en rimelig kompensation for 
investeringsomkostninger i områder som 
miljø og dyrevelfærd

Or. en

Ændringsforslag 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at gennemføre fælles 
foranstaltninger til forebyggelse og 
forvaltning af økonomiske risici, navnlig 
de udligningsfonde, der er omtalt i artikel 
109c

Or. fr

Ændringsforslag 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at træffe foranstaltninger til 
forbedring af kvaliteten, navnlig for den 
fase, hvor produkter første gang bringes i 
omsætning

Or. it

Ændringsforslag 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at øge markedsværdien for 
produktionen, herunder via forarbejdning

Or. es

Begrundelse

Det bør eksplicit fremgå, at en måde, som produktionsværdien kan øges på, er via 
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forarbejdning.

Ændringsforslag 1647
Bastiaan Belder

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) at sikre producenterne rimelig og 
fornuftige priser, som tager højde for 
producenternes omkostninger i 
forbindelse med bæredygtighed og 
dyrevelfærd 

Or. en

Ændringsforslag 1648
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viib) at udvikle initiativer inden for 
salgsfremstød og markedsføring

Or. en

Ændringsforslag 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viib) at optimere medlemmernes 
produktion, bl.a. via forarbejdning
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Or. es

Ændringsforslag 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, 
Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, 
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viib) at iværksætte politiker til 
organisatorisk, markedsmæssig og 
finansiel styrkelse af 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer

Or. it

Ændringsforslag 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viib) at udvikle initiativer til forbedring af 
kvalitet og innovation i forbindelse med 
landbrugsfødevarer

Or. es

Begrundelse

Vi mener, at producentorganisationer er en passende ramme for forbedring af kvaliteten og 
for innovation, og disse formål bør derfor indgå blandt de specifikke mål for dem.

Ændringsforslag 1652
Anthea McIntyre
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Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra c – nr. vii c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viic) på egne vegne eller hvor det er 
relevant på vegne af medlemmerne at 
forhandle kontrakter med kunder om 
leveringen af landbrugsprodukter

Or. en

Ændringsforslag 1653
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 1655
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

udgår

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af at den europæiske konkurrencelovgivning kun forbyder misbrug af en 
dominerende stilling, og at producenterne indtager den svageste stilling blandt aktørerne i 
fødevarekæden, bør artikel 106, stk. 1, litra d), udgå for at sikre koncentrering af udbuddet og 
beskytte producenternes forhandlingsposition.  

Ændringsforslag 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 1657
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

d) der ikke udelukker konkurrence

Or. en

Begrundelse

Traktatens artikel 102 forbyder misbrug af en dominerende stilling, men den sanktionerer 
ikke besiddelsen af en dominerende stilling som sådan. Det vil derfor være diskriminerende, 
hvis producentorganisationer slet ikke må indtage en dominerende stilling.  Det foreslås i 
stedet for, at producentorganisationer ikke må "udelukke konkurrence".

Ændringsforslag 1658
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

d) der ikke udelukker konkurrence

Or. en

Ændringsforslag 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39. En afkræftelig 
formodning om dominans foreligger i 
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forbindelse med aktiviteterne i en 
producentorganisation eller en 
sammenslutning af 
producentorganisationer, hvis dens andel 
af den samlede nationale produktion af 
det pågældende produkt overstiger 33 %, 
eller dens andel af den samlede 
produktion i Unionen overstiger 3,5 %.

Or. en

Ændringsforslag 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) der markedsfører produkter, der ikke 
er omfattet af bilag I til traktaten, 
forudsat, at andelen af solgte produkter, 
som ikke er omfattet af bilag I, ikke 
overstiger 49 % af den samlede 
markedsførte mængde, uden at dette 
indebærer, at anerkendelsen af 
producentorganisationen i den 
anerkendte landbrugssektor går tabt. 

Or. de

Begrundelse

For at øge konkurrenceevnen for visse landbrugsprodukter, som indebærer højere 
produktionsomkostninger end sammenlignelige produkter, der er indført fra tredjelande, kan 
det for en anerkendt producentorganisation være profitabelt at markedsføre produkter, der 
ikke er omfattet af bilag I til traktaten (f.eks. kan en anerkendt producentorganisation for 
landbrugsalkohol også markedsføre spiritus, som ikke er omfattet af bilag I til traktaten).

Ændringsforslag 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) der markedsfører produkter, der ikke 
er omfattet af bilag I til traktaten, 
forudsat, at andelen af solgte produkter, 
som ikke er omfattet af bilag I, ikke 
overstiger 49 % af den samlede 
markedsførte mængde, uden at dette 
indebærer, at anerkendelsen af 
producentorganisationen i den 
anerkendte landbrugssektor går tabt. 

Or. de

Ændringsforslag 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) der har tilstrækkelige tekniske midler 
til at udføre deres aktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) der markedsfører hele deres 
produktion gennem 
producentorganisationen

Or. es
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Begrundelse

Bestemmelserne i den nuværende forordning vedrørende kravet om, at medlemmerne af 
producentorganisationer skal markedsføre hele deres produktion gennem disse 
organisationer, bør medtages ligesom eventuelle undtagelser.

Ændringsforslag 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) at betale det finansielle bidrag, der er 
fastsat i deres vedtægt, til oprettelse og 
opbygning af en driftsfond som 
omhandlet i artikel 30. 

Or. es

Begrundelse

Dette er en klar forpligtelse for medlemmer af producentorganisationer og bør indgå som 
sådan.

Ændringsforslag 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset ovenstående skal 
producentorganisationer, der består af 
producenter inden for sektorerne frugt og 
grønt, olivenolie og vin, mindst dække 
formålene i), ii) og iii).

Or. es
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Begrundelse

Frugt- og grøntproducentorganisationer har i årevis arbejdet med det basale mål for øje at 
koncentrere udbuddet for at kunne gennemføre en fælles markedsføring, som det fremgår af 
Fællesskabets lovgivning (artikel 122, litra c), i forordning 1234/2007, som svarer til 
formålene i), ii) og iii) i litra c)).

Ændringsforslag 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset ovenstående skal 
producentorganisationer, der består af 
producenter inden for sektorerne frugt og 
grønt, olivenolie og vin, mindst dække 
formålene i), ii) og iii).

Or. es

Ændringsforslag 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I frugt- og grøntsektoren skal 
producentorganisationer mindst forfølge 
et af formålene i artikel 106, stk. 1, litra c, 
nr. i) til iii).

Or. en

Ændringsforslag 1668
Patrick Le Hyaric
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Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I frugt- og grøntsektoren skal 
producentorganisationer mindst forfølge 
et af formålene i artikel 106, stk. 1, litra c, 
nr. i), ii) og iii).

Or. fr

Ændringsforslag 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Denne artikel finder ikke anvendelse 
på kooperativer.

Or. en

Begrundelse

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers’ 
role in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has 
the appropriate scope for producer organisations’ activities.

Ændringsforslag 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1 anerkender 
medlemsstaterne efter anmodning 
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producentorganisationer inden for 
sektorerne frugt og grønt, olivenolie og 
spiseoliven, som opfylder kriterierne i stk. 
1, og som, hvor det drejer sig om 
producentorganisationer inden for frugt-
og grøntsektoren, forfølger mindst et af 
formålene i stk. 1, litra c), nr. i) til iii). 

Or. en

Ændringsforslag 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
Artikel 106 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset stk. 1, litra e), kan 
medlemmerne af 
producentorganisationer, såfremt 
producentorganisationen tillader dette, og 
såfremt det er i overensstemmelse 
producentorganisationens regler og 
betingelser:
a) kun sælge en nærmere fastsat 
procentdel af deres produktion og/eller 
produkter direkte på deres bedrift og/eller 
uden for deres bedrift til forbrugere til 
personligt forbrug, idet denne procentdel, 
der fastsættes af medlemsstaterne, mindst 
skal udgøre 10 %,
b) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter i et omfang, der er marginalt i 
forhold til den produktmængde, der 
markedsføres af deres organisation,
c) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter, som på grund af deres særlige 
kendetegn ikke normalt er omfattet af den 
pågældende producentorganisations 
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markedsføringsaktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Bestemmelserne i den nuværende forordning vedrørende kravet om, at medlemmerne af 
producentorganisationer skal markedsføre hele deres produktion gennem disse 
organisationer, bør medtages ligesom eventuelle undtagelser.

Ændringsforslag 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106a
Producentorganisationers vedtægter

1. Producentorganisationens vedtægter 
skal bl.a. forpligte de tilsluttede
producenter til:
a) at følge de regler, 
producentorganisationen har vedtaget for 
indberetning af produktionsdata og for 
produktion, afsætning og miljøbeskyttelse
b) kun at være medlem af én 
producentorganisation for en given 
bedrift, medmindre den pågældende 
medlemsstat har fastsat en undtagelse i 
behørigt begrundede tilfælde, hvor de 
tilsluttede producenter ejer to forskellige 
produktionsenheder i forskellige 
geografiske områder
c) at give producentorganisationen de 
oplysninger, den ønsker til statistiske 
formål, og som bl.a. kan vedrøre areal, 
produktion, udbytte og direkte salg
2. Producentorganisationens vedtægter 
indeholder bestemmelser om:
a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse 
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og ændring af reglerne i stk. 1
b) at medlemmerne skal erlægge de 
finansielle bidrag, der er nødvendige til at 
finansiere producentorganisationen
c) regler, der sikrer, at medlemmerne kan 
føre demokratisk kontrol med 
producentorganisationen og dens 
beslutninger
d) sanktioner såvel for overtrædelse af de 
vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. 
manglende betaling af finansielle bidrag, 
som for overtrædelse af 
producentorganisationens regler
e) regler for optagelse af nye medlemmer 
og navnlig minimumsperioden for 
medlemskab, som ikke må være på under 
et år  
f) de regnskabsmæssige og 
budgetmæssige regler, der kræves, for at 
organisationen kan fungere.
3. Producentorganisationer anses for at 
handle i deres medlemmers navn og på 
deres vegne i økonomiske anliggender 
inden for deres referenceperiode, uanset 
om ejerskabet til de pågældende produkter 
er blevet overført fra producenterne til 
producentorganisationerne eller ej. 

Or. fr

Ændringsforslag 1673
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106a
Producentorganisationers vedtægter

1. Producentorganisationens vedtægter 
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forpligter bl.a. de tilsluttede producenter 
til:
a) at følge de regler, 
producentorganisationen har vedtaget for 
indberetning af produktionsdata og for 
produktion, afsætning og miljøbeskyttelse
b) kun at være medlem af én 
producentorganisation, som forhandler 
priser for et givet produkt fra den 
pågældende bedrift, medmindre den 
pågældende medlemsstat har fastsat en 
undtagelse i behørigt begrundede tilfælde, 
hvor de tilsluttede producenter ejer to 
forskellige produktionsenheder i 
forskellige geografiske områder
c) at give producentorganisationen de 
oplysninger, den ønsker til statistiske 
formål, og som bl.a. kan vedrøre areal, 
produktion, udbytte og direkte salg
2. Producentorganisationens vedtægter 
indeholder desuden bestemmelser om:
a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse 
og ændring af reglerne i stk. 1
b) at medlemmerne skal erlægge de 
finansielle bidrag, der er nødvendige til at 
finansiere producentorganisationen
c) regler, der sikrer, at medlemmerne kan 
føre demokratisk kontrol med 
producentorganisationen og dens 
beslutninger
d) sanktioner såvel for overtrædelse af de 
vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. 
manglende betaling af finansielle bidrag, 
som for overtrædelse af 
producentorganisationens regler
e) regler for optagelse af nye medlemmer 
og navnlig minimumsperioden for 
medlemskab, som ikke må være på under 
et år 
f) de regnskabsmæssige og 
budgetmæssige regler, der kræves, for at 
organisationen kan fungere.
3. Producentorganisationer anses for at 
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handle i deres medlemmers navn og på 
deres vegne i økonomiske anliggender.

Or. de

Ændringsforslag 1674
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106a
Anerkendelse af producentorganisationer
1. Medlemsstaterne anerkender som 
producentorganisationer alle juridiske 
enheder eller klart definerede dele af 
juridiske enheder, der ansøger om en 
sådan anerkendelse, forudsat at de:
а) opfylder kravene i artikel 106, stk. 1, 
litra b) og c)
b) opfylder de minimumstærskler, som 
den pågældende medlemsstat har fastsat 
for antallet af medlemmer og/eller 
værdien af den markedsførte produktion i 
det område, hvor de virker
c) forelægger tilstrækkelig garanti for, at 
de kan udføre deres aktiviteter behørigt, 
både i henseende til varighed og 
effektivitet, tilrådighedsstillelse af 
menneskelig, materiel og faglig støtte til 
deres medlemmer samt koncentration af 
udbuddet 
d) har vedtægter, der opfylder dette 
stykkes litra a), b) og c).
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
producentorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret før 1. 
januar 2014, og som opfylder 
betingelserne i stk. 1 i denne artikel, skal 
betragtes som anerkendte 
producentorganisationer i henhold til 
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artikel 106.
3. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
producentorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret før 1. 
januar 2014, og som ikke opfylder 
betingelserne i stk. 1 i denne artikel, kan 
fortsætte deres virksomhed i 
overensstemmelse med national ret frem 
til 1. januar 2015.
4. Medlemsstaterne:
а) træffer beslutning om, hvorvidt en 
producentorganisation skal anerkendes, 
senest fire måneder efter, at der er 
indgivet ansøgning med al den relevante 
dokumentation; ansøgningen skal 
indgives til den medlemsstat, hvor 
organisationen har sit hovedkvarter,
b) fører med jævne mellemrum, som de 
selv fastsætter, tilsyn med, om anerkendte 
producentorganisationer overholder 
bestemmelserne i nærværende kapitel
c) pålægger i tilfælde af manglende 
overholdelse af eller uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
denne forordning de pågældende 
organisationer eller sammenslutninger de 
relevante sanktioner, som de har fastlagt, 
og træffer afgørelse om, hvorvidt 
anerkendelsen skal tilbagekaldes,
d) giver en gang om året og senest den 31. 
marts Kommissionen meddelelse om alle 
de afgørelser om udstedelse, nægtelse 
eller tilbagekaldelse af anerkendelse, som 
de har truffet i løbet af det foregående 
kalenderår.

Or. bg

Ændringsforslag 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106a
Producentorganisationer 

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,
a) der består af producenter fra de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2
b) der er oprettet på initiativ af 
producenterne
c) der forfølger et bestemt mål, som har 
mindst ét af følgende formål:
i) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne
ii) at forske i bæredygtige 
produktionsmetoder og bæredygtig 
markedsudvikling
iii) at fremme og yde teknisk bistand til 
anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder
iv) at forvalte biprodukter og især affald 
med henblik på beskyttelse af kvaliteten af 
vand, jord og landskaber samt at bevare 
eller fremme den biologiske 
mangfoldighed samt
v) at bidrage til bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer og afbødning af 
klimaændringer
d) der ikke indtager en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 39.

Or. es

Begrundelse

The CAP should promote the concentration of supply from production by boosting producer 
organisations along the lines of the current model of fruit and vegetable producer 
organisations. Likewise, it should also enable producers to from groups in order to achieve 
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other different objectives. However, a distinction should be made between ‘producer 
organizations’ (which aim to concentrate supply) and ‘producer associations’ (which have 
different objectives) so that there is a difference in the financial support that each receive.

Ændringsforslag 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106a
Vedtægter for frugt- og 

grøntproducentorganisationer 
Vedtægterne for en 
producentorganisation i frugt- og 
grøntsektoren skal bl.a. forpligte de 
tilsluttede producenter til:
a) markedsføre hele deres omfattede 
produktion gennem 
producentorganisationen
b) at betale det finansielle bidrag, der er 
fastsat i deres vedtægt, til oprettelse og 
opbygning af en driftsfond som 
omhandlet i artikel 30. 
2. Uanset stk. 4, litra a), kan 
medlemmerne af 
producentorganisationer, såfremt 
producentorganisationen tillader dette, og 
såfremt det er i overensstemmelse 
producentorganisationens regler og 
betingelser:
a) kun sælge en nærmere fastsat 
procentdel af deres produktion og/eller 
produkter direkte på deres bedrift og/eller 
uden for deres bedrift til forbrugere til 
personligt forbrug, idet denne procentdel, 
der fastsættes af medlemsstaterne, mindst 
skal udgøre 10 %,
b) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter i et omfang, der er marginalt i 
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forhold til den produktmængde, der 
markedsføres af deres organisation,
c) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter, som på grund af deres særlige 
kendetegn ikke normalt er omfattet af den 
pågældende producentorganisations 
markedsføringsaktiviteter.

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler de særlige forhold, der kendetegner frugt- og grøntsektoren.  Det 
er i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 301 og kan føjes til dette 
ændringsforslag som et nyt stk. 4.

Ændringsforslag 1677
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106a
Krav til, regler for og anerkendelse af 

producentorganisationer for forarbejdet 
frugt og grønt 

1. Medlemsstaterne anerkender som 
producentorganisationer i sektoren for 
frugt og grønt og forarbejdet frugt og 
grønt alle juridiske enheder eller klart 
definerede dele af juridiske enheder, der 
ansøger om en sådan anerkendelse, som 
er oprettet på initiativ af producenter af et 
eller flere af de i bilag XX og bilag XX 
opførte produkter, og som opfylder 
følgende betingelser:
a) de udvikler miljøvenlige 
dyrkningsmetoder, produktionsmetoder og 
affaldsforvaltningspraksisser, især med 
henblik på at beskytte kvaliteten af vand, 
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jord og landskab og bevare og fremme 
den biologiske mangfoldighed og 
målsætningen om at koncentrere 
udbuddet og markedsføringen af 
produkter, der er produceret af deres 
medlemmer,
b) at sikre, at produktionen planlægges og 
tilpasses efter efterspørgslen, navnlig 
hvad angår kvalitet og mængde
c) de optimerer 
produktionsomkostningerne og 
stabiliserer producentpriserne
d) de øger produktionens markedsværdi, 
f.eks. gennem forarbejdning. 
2. Medlemsstaterne anerkender frugt- og 
grøntproducentorganisationer, forudsat at 
de også opfylder følgende betingelser:
a) de har et mindsteantal medlemmer og 
dækker en mindstemængde eller 
mindsteværdi af salgbar produktion, som 
fastlægges af medlemsstaterne, og 
forelægger relevant bevis herfor,
b) der er tilstrækkelig garanti for, at de 
kan udføre deres aktiviteter behørigt, både 
i henseende til varighed og effektivitet og 
koncentration af udbuddet, i hvilken
forbindelse medlemsstaterne kan 
bestemme, hvilke af produkterne eller 
produktgrupperne i artikel …, der bør 
dækkes af producentorganisationen,
c) de giver reelt deres medlemmer 
mulighed for at få faglig bistand til 
anvendelse af miljøvenlige 
dyrkningsmetoder,
d) de tilbyder reelt, alt efter behov, deres 
medlemmer tekniske faciliteter til at 
indsamle, oplagre, emballere og 
markedsføre deres produkter
e) de sikrer en passende handels- og 
regnskabsmæssig forvaltning af de 
opgaver, de påtager sig, samt
f) de indtager ikke en dominerende 
stilling på et bestemt marked, medmindre 
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det er nødvendigt for at nå målene i 
traktatens artikel 33.
3. Vedtægterne for frugt- og 
grøntproducentorganisationer skal 
forpligte producenterne til:
a) at følge de regler, 
producentorganisationen har vedtaget for 
indberetning af produktionsdata og for 
produktion, afsætning og miljøbeskyttelse
b) kun at være medlem af en 
producentorganisation for en given 
bedrifts produktion af produkter, der er 
nævnt i artikel 122, litra a), nr. iii) 
c) at markedsføre hele deres omfattede 
produktion gennem 
producentorganisationen
d) at give producentorganisationen de 
oplysninger, den anmoder om til 
statistiske formål, og som bl.a. kan 
vedrøre dyrkede arealer, producerede 
mængder, udbytter og direkte salg
e) at betale det finansielle bidrag, der er 
fastsat i deres vedtægt, til oprettelse og 
opbygning af en driftsfond som 
omhandlet i artikel 103b. 
4. Uanset stk. 1, litra c), kan 
medlemmerne af 
producentorganisationer, såfremt 
producentorganisationen tillader dette, og 
såfremt det er i overensstemmelse 
producentorganisationens regler og 
betingelser:
a) kun sælge en nærmere fastsat 
procentdel af deres produktion og/eller 
produkter direkte på deres bedrift og/eller 
uden for deres bedrift til forbrugere til 
personligt forbrug, idet denne procentdel, 
der fastsættes af medlemsstaterne, mindst 
skal udgøre 10%,
b) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter i et omfang, der er marginalt i 
forhold til den produktmængde, der 
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markedsføres af deres organisation,
c) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter, som på grund af deres særlige 
kendetegn ikke normalt er omfattet af den 
pågældende producentorganisations 
markedsføringsaktiviteter.
5. Producentorganisationens vedtægter 
indeholder bestemmelser om:
a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse 
og ændring af reglerne i stk. 1
b) at medlemmerne skal erlægge de 
finansielle bidrag, der er nødvendige til at 
finansiere producentorganisationen
c) regler, der sikrer, at medlemmerne kan 
føre demokratisk kontrol med 
producentorganisationen og dens 
beslutninger
d) sanktioner såvel for overtrædelse af de
vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. 
manglende betaling af finansielle bidrag, 
som for overtrædelse af 
producentorganisationens regler
e) regler for optagelse af nye medlemmer, 
navnlig minimumsperioden for 
medlemskab
f) de regnskabsmæssige og 
budgetmæssige regler, der kræves, for at 
organisationen kan fungere.
6. Producentorganisationer anses for at 
handle i deres medlemmers navn og på 
deres vegne i økonomiske anliggender.
7. Med henblik på anerkendelse af frugt-
og grøntproducentorganisationer skal 
medlemsstaterne:
a) træffe beslutning om, hvorvidt en 
producentorganisation skal anerkendes, 
senest tre måneder efter, at der er indgivet 
ansøgning med al den relevante 
dokumentation
b) regelmæssigt kontrollere, at 
producentorganisationer efterlever dette 
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kapitel, pålægge de pågældende 
organisationer sanktioner i tilfælde af 
manglende overholdelse eller 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
bestemmelserne i denne forordning, og 
træffe afgørelse om, hvorvidt 
anerkendelsen skal tilbagekaldes
c) en gang om året give Kommissionen 
meddelelse om afgørelser om udstedelse, 
nægtelse eller tilbagekaldelse af 
anerkendelse.

Or. es

Begrundelse

At undgå, at væsentlige bestemmelser for frugt- og grøntsektoren udelades.

Ændringsforslag 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 106 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106b
Anerkendelse af frugt- og 

grøntproducentorganisationer
Medlemsstaterne anerkender som 
producentorganisationer i frugt- og 
grøntsektoren alle juridiske enheder eller 
klart definerede dele af juridiske enheder, 
der ansøger om en sådan anerkendelse, 
forudsat at de:
a) har som formål at anvende 
miljøvenlige dyrkningsmetoder, 
produktionsmetoder og 
affaldsforvaltningspraksisser, især med 
henblik på at beskytte kvaliteten af vand, 
jord og landskab og bevare og fremme 
den biologiske mangfoldighed, opfylder 
kravene i artikel 106, 106c og 106d og 
forelægger relevant bevis herfor
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b) reelt giver deres medlemmer mulighed 
for at få faglig bistand til anvendelse af 
miljøvenlige dyrkningsmetoder,
c) reelt og alt efter behov tilbyder deres 
medlemmer tekniske faciliteter til at 
indsamle, oplagre, emballere og 
markedsføre deres produkter
d) sikrer en passende handels- og 
regnskabsmæssig forvaltning af de 
opgaver, de påtager sig,

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslag i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag 302 og kan føjes til 
dette ændringsforslag som et nyt stk. 5. 

Ændringsforslag 1679
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 107 udgår
Sammenslutninger af 
producentorganisationer
Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, 
der er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.
Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114 må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme 
aktiviteter eller funktioner som en 
producentorganisation.

Or. en
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Begrundelse

Merværdien ved sammenslutninger af producentorganisationer er meget begrænset. Samtidig 
er der en betydelig risiko for, at deres eksistens vil medføre en for stor markedskoncentration. 
Det foreslås derfor, at muligheden for sammenslutninger af producentsammenslutninger 
slettes.

Ændringsforslag 1680
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de
specifikke sektorer, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2, der er oprettet på initiativ af 
anerkendte producentorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for selv at tage stilling til, om de vil anerkende 
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producentsammenslutninger.

Ændringsforslag 1682
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Or. lv

Ændringsforslag 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 1684
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Or. en

Begrundelse

Anerkendelse af sammenslutninger af producentorganisationer skal ikke være obligatorisk, 
det bør overlades til de enkelte medlemsstater at tage stilling til dette spørgsmål. Denne 
holdning er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og giver medlemsstaterne mulighed 
for at vurdere disse sammenslutninger i forhold til særlige nationale forhold.

Ændringsforslag 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Ifølge stk. 2 kan medlemsstaterne på 
anmodning anerkende sammenslutninger
af producentorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, der 
er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Medlemsstaterne anerkender ikke en 
sammenslutning af 
producentorganisationer, der indtager en 
dominerende stilling på et bestemt 
marked, medmindre det er nødvendigt for 
at nå målene i traktatens artikel 39.

Or. en

Ændringsforslag 1686
Anthea McIntyre



AM\910137DA.doc 83/175 PE494.588v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for de
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, 
der er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

1. Ifølge stk. 2 anerkender
medlemsstaterne på anmodning 
sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for frugt-
og grøntsektoren og kan på anmodning 
anerkende sammenslutninger af 
producentorganisationer i andre sektorer, 
der er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan tillade en 
anerkendt producentorganisation eller en 
anerkendt sammenslutning af 
producentorganisationer at udlicitere alle 
dens aktiviteter, herunder til 
datterselskaber, forudsat at den over for 
den pågældende medlemsstat på 
fyldestgørende vis dokumenterer, at dette 
er en hensigtsmæssig måde at nå den 
pågældende producentorganisations eller 
sammenslutnings mål på, og forudsat at 
producentorganisationer eller 
sammenslutningen af 
producentorganisationer forbliver 
ansvarlig for at sikre udførelsen af de 
udliciterede aktiviteter og for den 
overordnede kontrol med forvaltningen og 
for tilsyn med kontrakten vedrørende 
udlicitering af aktiviteterne. 
Organisationen eller foreningen skal 
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navnlig besidde beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til den part, som den 
har udliciteret aktiviteter til, vedrørende 
de udliciterede aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Muligheden af at producentorganisationer kan udlicitere aktiviteter, er et vigtigt princip, som 
bør indgå i basisretsakten. Udlicitering er et område, som har afstedkommet betydelige 
problemer i praksis, og basisretsakten bør derfor fastsætte det princip, at 
producentorganisationer skal være ansvarlige for og føre kontrol med, at de aktiviteter, de 
udliciterer, faktisk bliver udført.  Disse principper bør gælde for udlicitering fra 
producentorganisationer i alle sektorer.

Ændringsforslag 1688
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114 må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme
aktiviteter eller funktioner som en 
producentorganisation.

Sammenslutninger af 
producentorganisationer må forfølge
samme formål som en 
producentorganisation som fastsat i artikel 
106.

Or. en

Ændringsforslag 1689
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114 må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme 
aktiviteter eller funktioner som en 

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114, stk. 1, må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme 
aktiviteter eller funktioner som en 
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producentorganisation. producentorganisation, herunder yde 
finansielle bidrag til en driftsfond og 
forvalte driftsprogrammer for 
producentorganisationer, der er 
medlemmer af en sammenslutning af 
producentorganisationer.

Or. it

Ændringsforslag 1690
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114 må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme 
aktiviteter eller funktioner som en 
producentorganisation.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114, stk. 1, må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme 
aktiviteter eller funktioner som en 
producentorganisation, herunder yde 
finansielle bidrag til en driftsfond og 
forvalte et driftsprogram.

Or. it

Ændringsforslag 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114 må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme 
aktiviteter eller funktioner som en 
producentorganisation.

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
114, stk. 1, må sammenslutninger af 
producentorganisationer udøve samme 
aktiviteter eller funktioner som en 
producentorganisation, herunder yde 
finansielle bidrag til en driftsfond og 
forvalte et driftsprogram.

Or. pt
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Ændringsforslag 1692
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenslutninger af 
producentorganisationer skal have ret til 
at anvende privat udbudsstyring, jf. artikel 
17a.

Or. es

Begrundelse

De eksisterende markedsinterventions- og forvaltningsmekanismer bør forbedres og suppleres 
med instrumenter mod markedsforstyrrelser og specifikke udbudsstyringsinstrumenter, som 
tilsammen skal danne et sikkerhedsnet til at beskytte landbrugere mod for store prisudsving 
og gøre det muligt at nå den overordnede strategiske målsætning med den fælles 
landbrugspolitik: fødevaresikkerhed og fastholdelse af landbrugernes indtægter.

Ændringsforslag 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenslutninger af 
producentorganisationer skal have ret til 
at anvende privat udbudsstyring, jf. artikel 
17a.

Or. es

Ændringsforslag 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Forslag til forordning
Artikel 107 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenslutninger af 
producentorganisationer må udøve 
samme aktiviteter eller funktioner som en 
producentorganisation. De kan forvalte 
deres egne driftsprogrammer og om 
fornødent deres egne driftsfonde. Disse 
driftsprogrammer kan være delvise eller 
fuldstændige og skal forvaltes efter 
gennemførselsbestemmelser, der 
fastsættes af Kommissionen.

Or. es

Begrundelse

I betragtning af betydningen af at tilpasse produktionen til efterspørgslens behov og 
koncentrere udbuddet for at kunne gennemføre fælles afsætningssystemer, bør koblet støtte 
indføres i den fælles markedsordning og ikke i udvikling af landdistrikterne som foreslået af 
Kommissionen, forudsat at de fornødne midler er til stede. De foreslåede tiltag forekommer 
utilstrækkelige til at styrke produktionens forhandlingsposition i værdikæden. 

Ændringsforslag 1695
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 107 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 107a
Vedtægter for producentorganisationer 
1. Vedtægterne for en 
producentorganisation i frugt- og 
grøntsektoren skal bl.a. forpligte de 
tilsluttede producenter til:
a) at følge de regler, 
producentorganisationen har vedtaget for 
indberetning af produktionsdata og for 
produktion, afsætning og miljøbeskyttelse
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b) kun at være medlem af en 
producentorganisation for en given 
bedrifts produktion af produkter, der er 
nævnt i artikel 122, litra a), nr. iii) 
c) markedsføre hele deres omfattede 
produktion gennem 
producentorganisationen
d) at give producentorganisationen de 
oplysninger, den anmoder om til 
statistiske formål, og som bl.a. kan 
vedrøre dyrkede arealer, producerede 
mængder, udbytter og direkte salg
e) at betale det finansielle bidrag, der er 
fastsat i deres vedtægt, til oprettelse og 
opbygning af en driftsfond som 
omhandlet i artikel 103b. 
2. Uanset stk. 1, litra c), kan 
medlemmerne af 
producentorganisationer, såfremt 
producentorganisationen tillader dette, og 
såfremt det er i overensstemmelse 
producentorganisationens regler og 
betingelser:
a) kun sælge en nærmere fastsat 
procentdel af deres produktion og/eller 
produkter direkte på deres bedrift og/eller 
uden for deres bedrift til forbrugere til 
personligt forbrug, idet denne procentdel, 
der fastsættes af medlemsstaterne, mindst 
skal udgøre 10 %,
b) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter i et omfang, der er marginalt i 
forhold til den produktmængde, der 
markedsføres af deres organisation,
c) selv eller gennem en anden 
producentorganisation, der er udpeget af 
deres egen organisation, markedsføre 
produkter, som på grund af deres særlige 
kendetegn ikke normalt er omfattet af den 
pågældende producentorganisations 
markedsføringsaktiviteter.
3. Producentorganisationens vedtægter 
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indeholder bestemmelser om:
a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse 
og ændring af reglerne i stk. 1
b) at medlemmerne skal erlægge de 
finansielle bidrag, der er nødvendige til at 
finansiere producentorganisationen
c) regler, der sikrer, at medlemmerne kan 
føre demokratisk kontrol med 
producentorganisationen og dens 
beslutninger
d) sanktioner såvel for overtrædelse af de 
vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. 
manglende betaling af finansielle bidrag, 
som for overtrædelse af 
producentorganisationens regler
e) regler for optagelse af nye medlemmer, 
navnlig minimumsperioden for 
medlemskab
f) de regnskabsmæssige og 
budgetmæssige regler, der kræves, for at 
organisationen kan fungere.
4. Producentorganisationer anses for at 
handle i deres medlemmers navn og på 
deres vegne i økonomiske anliggender.

Artikel 107b
Anerkendelse

1. Medlemsstaterne anerkender som 
producentorganisationer i frugt- og 
grøntsektoren alle juridiske enheder eller 
klart definerede dele af juridiske enheder, 
der ansøger om en sådan anerkendelse, 
forudsat at de:
a) har som formål at anvende 
miljøvenlige dyrkningsmetoder, 
produktionsmetoder og 
affaldsforvaltningspraksisser, især med 
henblik på at beskytte kvaliteten af vand, 
jord og landskab og bevare og fremme 
den biologiske mangfoldighed, opfylder 
kravene i artikel 122og 125 a og 
forelægger relevant bevis herfor
b) har et mindsteantal medlemmer og 
dækker en mindstemængde eller 
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mindsteværdi af afsættelig produktion, 
som fastlægges af medlemsstaterne, og 
forelægger relevant bevis herfor,
c) der er tilstrækkelig garanti for, at de 
kan udføre deres aktiviteter behørigt, både 
i henseende til varighed og effektivitet og 
koncentration af udbuddet, i hvilken 
forbindelse medlemsstaterne kan 
bestemme, hvilke af produkterne eller 
produktgrupperne i artikel 122, litra a), 
nr. iii), der bør dækkes af 
producentorganisationen,
d) reelt giver deres medlemmer mulighed 
for at få faglig bistand til anvendelse af 
miljøvenlige dyrkningsmetoder,
e) de tilbyder reelt, alt efter behov, deres 
medlemmer tekniske faciliteter til at 
indsamle, oplagre, emballere og 
markedsføre deres produkter
f) de sikrer en passende handels- og 
regnskabsmæssig forvaltning af de 
opgaver, de påtager sig, samt
g) ikke indtager en dominerende stilling 
på et bestemt marked, medmindre det er 
nødvendigt for at nå målene i traktatens 
artikel 33.
2. Medlemsstaterne:
a) træffer beslutning om, hvorvidt en 
producentorganisation skal anerkendes, 
senest tre måneder efter, at der er indgivet 
ansøgning med al den relevante 
dokumentation
b) kontrollerer regelmæssigt, at 
producentorganisationer efterlever dette 
kapitel, pålægger de pågældende 
organisationer sanktioner i tilfælde af 
manglende overholdelse eller 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
bestemmelserne i denne forordning, og 
træffer afgørelse om, hvorvidt 
anerkendelsen skal tilbagekaldes
c) giver en gang om året Kommissionen 
meddelelse om afgørelser om udstedelse, 
nægtelse eller tilbagekaldelse af 
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anerkendelse.
Sammenslutning af 
producentorganisationer inden for frugt-
og grøntsektoren
På initiativ af anerkendte 
producentorganisationer kan der dannes 
en sammenslutning af 
producentorganisationer, som kan udføre 
de samme aktiviteter som en 
producentorganisation kan i henhold til 
denne forordning.  Medlemsstaterne kan 
på anmodning anerkende en 
sammenslutning af 
producentorganisationer, såfremt:
a) medlemsstaten mener, at 
sammenslutningen er i stand til effektivt 
at udføre disse aktiviteter, og
b) sammenslutningen ikke indtager en 
dominerende stilling på et bestemt 
marked, medmindre dette er nødvendigt 
for at nå målene i traktatens artikel 33.
Artikel 125a, stk. 4, finder tilsvarende 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 1696
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
2:

1. Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende brancheorganisationer inden for
en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2:

Or. en
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Ændringsforslag 1697
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
2:

1. Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende brancheorganisationer inden for 
de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for selv at tage stilling til, om de vil anerkende 
brancheorganisationer. Selv hvis visse kriterier er opfyldt, bør de ikke være forpligtet til at 
anerkende dem.

Ændringsforslag 1698
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
2:

1. Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende brancheorganisationer inden for 
de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2:

Or. en

Ændringsforslag 1699
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
2:

1. Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende brancheorganisationer inden for 
de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2:

Or. en

Begrundelse

Anerkendelse af sammenslutninger af brancheorganisationer bør ikke være obligatorisk, det 
bør overlades til de enkelte medlemsstater at tage stilling til dette spørgsmål. Denne holdning 
er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og giver medlemsstaterne mulighed for at 
vurdere disse organisationer i forhold til særlige nationale forhold.

Ændringsforslag 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
2:

1. Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende brancheorganisationer inden for 
de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2:

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være obligatorisk for medlemsstaterne at anerkende brancheorganisationer. 
Formålet med at gøre anerkendelse obligatorisk er uklart, og konsekvenserne er uvisse. Alle 
politiske initiativer inden for fødevarekæde bør bygge på frivillighed.

Ændringsforslag 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 
2:

1. Medlemsstaterne kan på anmodning
anerkende brancheorganisationer inden for 
de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2:

Or. en

Ændringsforslag 1702
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2:

1. Medlemsstaterne anerkender på 
anmodning brancheorganisationer inden 
for frugt- og grøntsektoren og kan på 
anmodning anerkende 
brancheorganisationer i andre sektorer,
som:

Or. en

Ændringsforslag 1703
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion af og/eller handel med og/eller
forarbejdning af produkter inden for én 
eller flere sektorer

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion af og til mindst ét af følgende 
led i forsyningskæden: forarbejdning af
eller handel, herunder distribution, med
produkter inden for en specifik sektor

Or. en
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Ændringsforslag 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion af og/eller handel med og/eller 
forarbejdning af produkter inden for én 
eller flere sektorer

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion og mindst ét af følgende led i 
kæden: forarbejdning eller handel, 
herunder distribution

Or. es

Ændringsforslag 1705
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion af og/eller handel med og/eller
forarbejdning af produkter inden for én 
eller flere sektorer

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion og til mindst ét af følgende led 
i fødevareforsyningskæden: forarbejdning
eller markedsføring, herunder 
distribution, af produkter inden for én eller 
flere sektorer, samt af den offentlige 
myndighed

Or. fr

Begrundelse

Udbuddet kan kun blive tilpasset efterspørgslen og prisudsvingene inden for 
landbrugsråvarer blive bekæmpet effektivt, hvis den offentlige myndighed i sin egenskab af 
reguleringsorgan griber ind og derved gør det muligt at redde de forskellige 
landbrugssektorer fra en truende fallit.

Ændringsforslag 1706
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) der dækker en eller flere regioner i 
Unionen og derved repræsenterer en 
væsentlig andel af de økonomiske 
aktiviteter i sektoren

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om, at brancheorganisationer bør dække mere end en region i Unionen, er 
nødvendig for at bringe den fælles markedsordning i overensstemmelse med mælkepakken.

Ændringsforslag 1707
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) der dækker en eller flere regioner i 
Unionen og derved repræsenterer en 
væsentlig andel af de økonomiske 
aktiviteter i sektoren

Or. en

Ændringsforslag 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er oprettet på initiativ af alle eller 
nogle af de organisationer eller 
sammenslutninger, som de er sammensat 

b) der er oprettet på initiativ af alle eller 
nogle af de repræsentanter, der er omtalt i 
litra a)



AM\910137DA.doc 97/175 PE494.588v01-00

DA

af

Or. es

Ændringsforslag 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Artikel 108 - stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) der forfølger et bestemt mål, som har
mindst ét af følgende formål:

c) der forfølger et bestemt mål, som har ét 
af følgende formål:

Or. en

Ændringsforslag 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre
statistiske data om priser, mængder og
varigheden af tidligere indgåede 
kontrakter og ved at fremskaffe analyser
af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt eller 
nationalt plan

i) offentliggørelse af 
markedsundersøgelser og statistiske data 
om priser og mængder og fremskaffelse af
analyser af markedsudviklingen

Or. en

Ændringsforslag 1711
Britta Reimers
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Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varigheden af tidligere indgåede 
kontrakter og ved at fremskaffe analyser af 
den mulige fremtidige markedsudvikling 
på regionalt eller nationalt plan

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet ved at 
fremskaffe analyser af den mulige 
fremtidige markedsudvikling på regionalt 
eller nationalt plan

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af markedsdata er et delikat emne i sammenhæng med konkurrenceregler.  
Det bør besluttes fra sag til sag, om offentliggørelse af visse data bør tillades eller ej.

Ændringsforslag 1712
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varigheden af tidligere indgåede 
kontrakter og ved at fremskaffe analyser af 
den mulige fremtidige markedsudvikling 
på regionalt eller nationalt plan

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet ved at 
fremskaffe analyser af den mulige 
fremtidige markedsudvikling på regionalt 
eller nationalt plan

Or. en

Ændringsforslag 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varigheden af tidligere indgåede kontrakter
og ved at fremskaffe analyser af den 
mulige fremtidige markedsudvikling på 
regionalt eller nationalt plan

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varigheden af tidligere indgåede 
kontrakter, ved at fremskaffe analyser af 
den mulige fremtidige markedsudvikling 
på regionalt, nationalt eller internationalt
plan og ved at fastsætte benchmark, så 
alle deres medlemmer mindst kan få 
dækket deres produktionsomkostninger og 
dermed garantere rentabilitet for alle 
parter, der indgår i organisationen, eller 
forhindre salg med tab

Or. es

Ændringsforslag 1714
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varigheden af tidligere indgåede kontrakter 
og ved at fremskaffe analyser af den 
mulige fremtidige markedsudvikling på 
regionalt eller nationalt plan

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varigheden af tidligere indgåede kontrakter 
og ved at fremskaffe analyser af den 
mulige fremtidige udvikling på det indre 
marked og i tredjelande

Or. fr
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Ændringsforslag 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) medvirken til bedre koordinering af 
den måde, produkter bringes i omsætning
på, bl.a. ved markedsforskning og 
markedsundersøgelser

ii) bedre koordinering, når produkter 
bringes i omsætning, f.eks. ved:

Or. en

Ændringsforslag 1716
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) medvirken til bedre koordinering af den 
måde, produkter bringes i omsætning på, 
bl.a. ved markedsforskning og 
markedsundersøgelser

ii) medvirken til bedre koordinering af den 
måde, produkter bringes i omsætning på
gennem markedsforskning og 
markedsundersøgelser

Or. en

Begrundelse

To give extended powers to interbranch organisations could reintroduce market management 
by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. This would 
be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in the 
agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is therefore 
vital to limit and clearly define the activities and operation of interbranch organisations.

Ændringsforslag 1717
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) medvirken til bedre koordinering af den 
måde, produkter bringes i omsætning på, 
bl.a. ved markedsforskning og 
markedsundersøgelser

(ii) medvirken til bedre koordinering af den 
måde, produkter bringes i omsætning på, 
bl.a. ved markedsforskning og 
markedsundersøgelser, herunder udvikling 
af indikatorer, der omfatter omkostninger, 
især produktionsomkostningerne, der 
delvis er årsag til forstyrrelser i 
forsyningskæden, markedstendenser og 
markedsudvikling 

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende for markedet at råde over en pris-benchmark, der samler forskellige 
faktorer, bl.a. fra tidlige stadier i processen, også selv om denne benchmark ikke måtte blive 
gennemført obligatorisk. 

Ændringsforslag 1718
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er forenelige med EU-reglerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1719
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er forenelige med EU-reglerne

udgår
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Or. en

Begrundelse

To give extended powers to interbranch organisations could reintroduce market management 
by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. This would 
be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in the 
agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is therefore 
vital to limit and clearly define the activities and operation of interbranch organisations.

Ændringsforslag 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1721
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale

iv) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale og udvikling af initiativer til at 
styrke den økonomiske konkurrenceevne 
og innovation

Or. en

Ændringsforslag 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iv) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale

iv) bedre udnyttelse af produkternes og 
biprodukternes potentiale, herunder ikke-
landbrugs- eller fødevaremæssige 
muligheder

Or. fr

Ændringsforslag 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at 
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion til produkter, som er bedre 
tilpasset markedets behov og forbrugernes 
smag og ønsker, navnlig hvad angår 
produktkvalitet og miljøbeskyttelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1724
Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at 
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion til produkter, som er bedre 
tilpasset markedets behov og forbrugernes 
smag og ønsker, navnlig hvad angår 

v) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at 
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion til produkter, som er bedre 
tilpasset markedets behov og forbrugernes 
smag og ønsker, hvad angår 
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produktkvalitet, herunder de særlige 
kendetegn ved produkter med en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

produktkvalitet og miljøbeskyttelse

Or. en

Begrundelse

To give extended powers to interbranch organisations could reintroduce market management 
by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out. This would 
be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in the 
agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is therefore 
vital to limit and clearly define the activities and operation of interbranch organisations.

Ændringsforslag 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) forskning i metoder, der gør det muligt 
at begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler og andre rå- og 
hjælpestoffer, samtidig med at 
produktkvaliteten sikres, og jorden og 
vandet beskyttes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1726
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) forskning i metoder, der gør det muligt 
at begrænse anvendelsen af 

udgår
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veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler og andre rå- og 
hjælpestoffer, samtidig med at 
produktkvaliteten sikres, og jorden og 
vandet beskyttes

Or. en

Ændringsforslag 1727
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) forskning i metoder, der gør det muligt 
at begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler og andre rå- og 
hjælpestoffer, samtidig med at 
produktkvaliteten sikres, og jorden og 
vandet beskyttes

vi) begrænsning af anvendelsen af 
veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler og andre rå- og 
hjælpestoffer, samtidig med at 
produktkvaliteten sikres, og jorden og 
vandet beskyttes

Or. fr

Ændringsforslag 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) udvikling af metoder og instrumenter 
til forbedring af produktkvaliteten i alle 
produktions- og afsætningsled

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) udvikling af metoder og instrumenter 
til forbedring af produktkvaliteten i alle 
produktions- og afsætningsled

vii) udvikling af metoder og instrumenter 
til forbedring af produktkvaliteten i alle 
produktions- og afsætningsled, især inden 
for vinfremstilling for vinsektorens 
vedkommende

Or. fr

Ændringsforslag 1730
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) udnyttelse af potentialet for økologisk 
landbrug og beskyttelse og fremme af et 
sådant landbrug samt 
oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og 
geografiske betegnelser

vii) udbygning af potentialet for økologisk 
landbrug og beskyttelse og fremme af et 
sådant landbrug samt 
oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og 
geografiske betegnelser

Or. fr

Ændringsforslag 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. ix

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix) fremme og gennemførelse af forskning 
i integreret, bæredygtig produktion eller 
andre miljøvenlige produktionsmetoder

ix) fremme og gennemførelse af forskning 
i miljøvenlige produktionsmetoder
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Or. en

Ændringsforslag 1732
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. ix (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ixa) fremme af definition og udbredelse af 
produktionssystemer, der er miljømæssigt, 
økonomisk og socialt bæredygtige

Or. it

Ændringsforslag 1733
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

udgår

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være et eksplicit formål for brancheorganisationer, at de skal fremme forbruget 
af visse produkter.

Ændringsforslag 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

x) tilskyndelse til ansvarligt forbrug af 
produkter og oplysning om sunde
forbrugsmønstre

Or. es

Ændringsforslag 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

x) tilskyndelse på det indre marked til 
sundt forbrug af produkter og/eller
oplysning om de skadelige virkninger af 
farlige forbrugsmønstre og fremme af 
forbruget af og/eller levering af 
oplysninger om produkter i det indre 
marked og på eksterne markeder og for 
vinsektorens vedkommende tilskyndelse til 
et moderat og ansvarligt vinforbrug 

Or. fr
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Ændringsforslag 1737
Sylvie Goulard

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og et moderat og ansvarligt 
forbrug af vin og alkohol og oplysning om 
de skadelige virkninger af farlige 
forbrugsmønstre

Or. fr

Ændringsforslag 1738
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

x) tilskyndelse til sundt, moderat eller 
ansvarligt forbrug af produkter og 
oplysning om de skadelige virkninger af 
farlige forbrugsmønstre

Or. en

Ændringsforslag 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

x) tilskyndelse til sundt, moderat eller 
ansvarligt forbrug af produkter og 
oplysning om de skadelige virkninger af 
farlige forbrugsmønstre
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Or. en

Ændringsforslag 1740
Elisabeth Jeggle

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) tilskyndelse til sundt forbrug af 
produkter og oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

x) tilskyndelse til sundt, moderat og 
ansvarligt forbrug af produkter og 
oplysning om de skadelige virkninger af 
farlige forbrugsmønstre

Or. de

Ændringsforslag 1741
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig 
i tredjelande.

xi) gennemførelse af salgsfremstød i EU 
og imødekommelse af tredjelandes behov

Or. fr

Begrundelse

Mens det er vigtigt at gennemføre salgsfremstød på EU's marked, bør vi ikke glemme de 
eksterne markeder, som har behov for vores bistand til at dække en utilstrækkelig produktion.

Ændringsforslag 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig 
i tredjelande.

xi) gennemførelse af salgsfremstød.

Or. en

Ændringsforslag 1743
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig
i tredjelande.

xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig
for kvalitetsprodukter.

Or. fr

Ændringsforslag 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) gennemførelsen af fælles 
foranstaltninger til forebyggelse og 
forvaltning af økonomiske risici, navnlig 
de udligningsfonde, der er omtalt i artikel 
109c.

Or. fr

Ændringsforslag 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) iværksættelse af en korrekt 
tilbagetrækning eller koordineret 
forarbejdning af produktet i perioder med 
klar uligevægt på markedet i et 
produktionsår med henblik på at 
genoprette markedets normale funktion.

Or. es

Ændringsforslag 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) iværksættelse af en korrekt 
tilbagetrækning eller koordineret 
forarbejdning af produktet i perioder med 
klar uligevægt på markedet i et 
produktionsår med henblik på at 
genoprette markedets normale funktion.

Or. es

Begrundelse

Formålet er at udvide de beføjelser, der er givet til tre forskellige sektorer (olivenolie, 
spiseoliven og tobak), til alle brancheorganisationer, hvilket er i tråd med den tankegang, 
som Kommissionen følger, når den vil give alle sektorer mulighed for at oprette 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produkter

Or. es

Begrundelse

Formålet med at udvide stk. 1, litra c), er at udvide de beføjelser, der er givet til tre 
forskellige sektorer (olivenolie, spiseoliven og tobak), til alle brancheorganisationer, hvilket 
er i tråd med den tankegang, som Kommissionen følger, når den vil give alle sektorer 
mulighed for at oprette brancheorganisationer.

Ændringsforslag 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produkter

Or. es

Ændringsforslag 1749
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) koordinering af forvaltningen og 
markedsføringen af medlemmernes 
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produktion

Or. fr

Ændringsforslag 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) bidrage til forvaltningen af 
biprodukter og affald

Or. fr

Ændringsforslag 1751
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) bidrage til forvaltningen af 
biprodukter og affald

Or. fr

Begrundelse

Nogle brancheorganisationer bidrager til forvaltningen og finansieringen af indsamling og 
bortskaffelse af døde dyr i landbrugsbedrifter. Dette ændringsforslag tilstræber at sikre, at de 
pågældende organisationer er i stand til at udføre deres opgaver, herunder mere generelt i 
forbindelse med affaldsforvaltning, som alle led i sektoren har et ansvar for.

Ændringsforslag 1752
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) bidrage til foranstaltningerne i artikel 
38-40 i forordning (EU) nr. [...] [RDR].

Or. fr

Begrundelse

Producent- og brancheorganisationer kan spille en vigtig rolle i forbindelse med 
risikodækning, herunder prisrisiko, og bør kunne deltage i gennemførelsen af instrumenterne 
til udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag 1753
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) tilpasning i fællesskab af 
produktionen og forarbejdningen til 
markedets behov og produktforbedring 

Or. fr

Ændringsforslag 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) tilpasning i fællesskab af 
produktionen og forarbejdningen til 
markedets behov og produktforbedring
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Or. es

Begrundelse

Formålet er at udvide de beføjelser, der er givet til tre forskellige sektorer (olivenolie, 
spiseoliven og tobak), til alle brancheorganisationer, hvilket er i tråd med den tankegang, 
som Kommissionen følger, når den vil give alle sektorer mulighed for at oprette 
brancheorganisationer.

Ændringsforslag 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) tilpasning i fællesskab af 
produktionen og forarbejdningen til 
markedets behov og produktforbedring

Or. es

Ændringsforslag 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. es

Begrundelse

Formålet er at udvide de beføjelser, der er givet til tre forskellige sektorer (olivenolie, 
spiseoliven og tobak), til alle brancheorganisationer, hvilket er i tråd med den tankegang, 
som Kommissionen følger, når den vil give alle sektorer mulighed for at oprette 
brancheorganisationer.
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Ændringsforslag 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. es

Ændringsforslag 1758
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c – nr. xi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) fremme af forbedring af produktion 
og forarbejdning.

Or. fr

Ændringsforslag 1759
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)  der vedrører produkter eller 
produktgrupper, der ikke er omfattet af en 
tidligere anerkendt brancheorganisation.

Or. fr
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Begrundelse

For at bevare stabiliteten i de enkelte brancher og tage behørigt hensyn til situationen i 
medlemsstater, hvor en brancheorganisation allerede er anerkendt, bør det præciseres, at en 
ny brancheorganisation ikke kan anerkendes for et produkt eller en produktgruppe, hvis der i 
forvejen findes en organisation for de pågældende produkter.

Ændringsforslag 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. brancheorganisationers aktiviteter må 
ikke føre til konkurrencefordrejning 
mellem producenter i forskellige lande og 
skal være i overensstemmelse med 
principperne i artikel 145.

Or. en

Begrundelse

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out.
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Ændringsforslag 1761
Patrick Le Hyaric

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 106 til 108 anerkender 
medlemsstaterne efter anmodning 
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producentorganisationer i:
i) frugt- og grøntsektoren
(ii) olivenolie- og spiseolivensektoren
iii) silkeormesektoren
iv) humlesektoren.

Or. fr

Ændringsforslag 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Uanset artikel 106 til 108 anerkender 
medlemsstaterne efter anmodning 
producentorganisationer i:
i) frugt- og grøntsektoren.

Or. en

Ændringsforslag 1763
Alfreds Rubiks

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning brancheorganisationer i 
følgende sektorer (uanset artikel 106, 107 
og 108):
i) frugt- og grøntsektoren.
ii) olivenolie- og spiseolivensektoren
iii) silkeormesektoren
iv) biavlssektoren.
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I frugt- og grøntsektoren skal 
producentorganisationer mindst forfølge 
et af formålene i artikel 106, stk. 1, litra c, 
nr. i)- iii).

Or. lv

Ændringsforslag 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når medlemsstaterne gør brug af 
muligheden for at anerkende en 
brancheorganisation, skal de:
a) træffe afgørelse om, hvorvidt de vil 
udstede anerkendelsen, senest fire 
måneder efter, at der er indgivet 
ansøgning med al den relevante 
dokumentation
b) med jævne mellemrum, som de selv 
fastsætter, føre tilsyn med, om anerkendte 
brancheorganisationer overholder 
betingelserne for deres anerkendelse
c) i tilfælde af manglende overholdelse 
eller uregelmæssigheder pålægge de 
pågældende organisationer de relevante 
sanktioner, som de har fastlagt, og træffe 
afgørelse om, hvorvidt anerkendelsen skal 
tilbagekaldes
d) trække anerkendelsen tilbage, hvis 
kravene til anerkendelse ikke længere er 
opfyldt, eller brancheorganisationen er 
involveret i aktiviteter eller samordnet 
praksis, der kan føre til 
markedsfordrejning på en måde, der er 
uforenelig med traktaterne eller disse 
forordninger.

Or. en
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Ændringsforslag 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

udgår

a) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produkter
b) tilpasning i fællesskab af produktionen 
og forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
c) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. es

Ændringsforslag 1766
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

udgår

a) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produkter
b) tilpasning i fællesskab af produktionen 
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og forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
c) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. en

Begrundelse

De mulige formål for brancheorganisationer bør være de samme for alle sektorer. Der bør 
ikke være undtagelser for visse sektorer (f.eks. ingen undtagelser for olivenoliesektoren).

Ændringsforslag 1767
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

udgår

a) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produkter
b) tilpasning i fællesskab af produktionen 
og forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
c) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af, at de detaljerede formål i litra a), b), og c), som kun gælder for olivenolie-, 
spiseoliven- og tobakssektorerne, bør udvides til at gælde for andre sektorer, eftersom de er 
essentielle for enhver brancheorganisation, foreslår vi en ny ordlyd for artikel 108, hvor vi 
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lader stk. 2 udgå og indføjer teksten i litra c).

Ændringsforslag 1768
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

udgår

a) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produkter
b) tilpasning i fællesskab af produktionen 
og forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
c) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. en

Ændringsforslag 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

udgår

a) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
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medlemmernes produkter
b) tilpasning i fællesskab af produktionen 
og forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
c) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. en

Ændringsforslag 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

udgår

a) koncentration og koordinering af 
udbuddet og afsætningen af 
medlemmernes produkter
b) tilpasning i fællesskab af produktionen 
og forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
c) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. es

Ændringsforslag 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren kan det 
bestemte mål omhandlet i stk. 1, litra c), 
også omfatte mindst ét af følgende formål:

Or. en

Ændringsforslag 1772
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca)  udfører ikke selv produktions-, 
forarbejdnings- eller afsætningsaktiviteter 
i den pågældende sektor.

Or. en

Ændringsforslag 1773
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 108 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvad angår erhvervsorganisationer i 
vinsektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:
a) koordinering af forvaltningen af 
produktionspotentialet
b) tilpasning af produktionen og 
forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
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c) fremme af rationalisering og 
forbedring af produktionen og 
forarbejdningen.

Or. en

Begrundelse

Da plantningsrettigheder for vin udløber, bør erhvervsorganisationerne være det foretrukne 
forum, hvor produktion og handel i fællesskab og under hensyntagen til markedernes 
særegenhed og udviklingen i forbrugernes ønsker fastlægger kravene med hensyn til 
produktion, der er tilgængelig på kort og mellemlang sigt.

Ændringsforslag 1774
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 108 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 108a
Anerkendelse af brancheorganisationer

1. Medlemsstaterne anerkender de 
brancheorganisationer, som ansøger 
herom, hvis de:
a) opfylder kravene i artikel 108,

b) gennemfører deres aktiviteter i en eller 
flere regioner i det pågældende område,
c) tegner sig for en betydelig andel af de 
økonomiske aktiviteter, der er omtalt i 
artikel 108, stk. 1, litra a),
d) med undtagelse af de i artikel 108, stk. 
2, fastlagte tilfælde samt aktiviteter i 
forbindelse med forsøg, forskning og 
udvikling ikke selv deltager i produktion, 
forarbejdning og/eller afsætning.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
brancheorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret før den 1. 
januar 2014, og som opfylder 
betingelserne i stk. 1, skal betragtes som 
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anerkendte brancheorganisationer i 
henhold til artikel 108.
3. Brancheorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret før 1. 
januar 2014, og som ikke opfylder 
betingelserne i stk. 1 i denne artikel, kan 
fortsætte deres virksomhed i 
overensstemmelse med national ret frem 
til 1. januar 2015. 
4. Når medlemsstaterne anerkender en 
brancheorganisation i medfør af stk. 1 
og/eller stk. 2:
a) træffer de beslutning om anerkendelse 
senest fire måneder efter indgivelsen af 
ansøgningen med samtlige relevante 
støttedokumenter; ansøgningen skal 
indgives til den medlemsstat, hvor 
organisationen har sit hovedkvarter,
b) fører de med jævne mellemrum, som de 
selv fastsætter, tilsyn med, om anerkendte 
brancheorganisationer overholder 
betingelserne for deres anerkendelse,
c) pålægger de i tilfælde af manglende 
overholdelse af eller uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
denne forordning de pågældende 
organisationer de relevante sanktioner, 
som de har fastlagt, og træffer afgørelse 
om, hvorvidt anerkendelsen skal 
tilbagekaldes,
d) tilbagekalder anerkendelsen, hvis 
kravene og betingelserne i denne artikel 
vedrørende anerkendelse ikke længere er 
opfyldt,
e) giver en gang om året og senest den 31. 
marts Kommissionen meddelelse om alle 
de afgørelser om udstedelse, nægtelse 
eller tilbagekaldelse af anerkendelse, som 
de har truffet i løbet af det foregående 
kalenderår. 

Or. fr
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Begrundelse

This amendment complements amendment 319 by the rapporteur. Withdrawal of recognition 
for anticompetitive practices or failure to notify  under Article 145(2) would constitute a 
double penalty. In the first instance, deterrent penalties may be announced by the competition 
authorities and in the second failure to notify deprives the interbranch organisation of any 
possible entitlement to exemption from antitrust law under Article 145, thereby laying itself 
open to possible charges of anticompetitive practices.

.

Ændringsforslag 1775
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 109

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109 udgår
Erhvervsorganisationer

I denne forordning forstås ved 
"erhvervsorganisationer i olivenolie- og 
spiseolivensektoren" anerkendte 
producentorganisationer, anerkendte 
brancheorganisationer eller anerkendte 
organisationer for andre erhvervsdrivende 
eller sammenslutninger heraf.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke gælde særbehandling af bestemte sektorer.

Ændringsforslag 1776
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 109
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109 udgår
Erhvervsorganisationer

I denne forordning forstås ved 
"erhvervsorganisationer i olivenolie- og 
spiseolivensektoren" anerkendte 
producentorganisationer, anerkendte 
brancheorganisationer eller anerkendte 
organisationer for andre erhvervsdrivende 
eller sammenslutninger heraf.

Or. it

Ændringsforslag 1777
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved 
"erhvervsorganisationer i olivenolie- og 
spiseolivensektoren" anerkendte 
producentorganisationer, anerkendte 
brancheorganisationer eller anerkendte 
organisationer for andre erhvervsdrivende 
eller sammenslutninger heraf.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1778
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 109 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109a
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Anerkendelse
1. Medlemsstaterne anerkender kun 
producentorganisationer, 
sammenslutninger af 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer, som:
a) opfylder betingelserne i dette kapitel
b) er juridiske enheder eller klart 
definerede dele af juridiske enheder
c) har en vedtægt, der viser 
overensstemmelse med betingelserne i 
dette kapitel samt
d) for producentorganisationers og 
sammenslutninger af 
producentorganisationers vedkommende:
i) inden for den sektor, hvor 
organisationen eller sammenslutningen 
udøver deres virksomhed, har et 
mindsteantal medlemmer og/eller dækker 
en mindstemængde af salgbar produktion, 
som fastlægges af den berørte 
medlemsstat
ii) udøver deres aktiviteter på behørig vis 
både i henseende til varighed, effektivitet 
og koncentration af udbuddet.
2. Medlemsstaterne kan med henblik på at 
tilpasse anerkendelseskriterierne for 
organisationer og sammenslutninger i 
dette kapitel til særlige strukturer i 
medlemsstaterne vedtage supplerende 
kriterier for alle sektorer eller en særlig 
sektor, som dog ikke må bevirke, at 
markedsordningen ikke fungerer 
tilfredsstillende. 
3. Organisationer og sammenslutninger, 
som er blevet anerkendt af 
medlemsstaterne før [x], og som opfylder 
betingelserne i dette kapitel, betragtes som 
anerkendt i overensstemmelse med dette 
kapitel.
4. Organisationer og sammenslutninger, 
som er blevet anerkendt af 
medlemsstaterne før den …, og som ikke 
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opfylder betingelserne i dette kapitel, kan 
fortsætte med at udøve deres aktiviteter 
indtil den [x + et år].

Or. en

Ændringsforslag 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109a
Sammenslutningers rolle

1. For at forbedre og stabilisere markedet 
for produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
[2010/0353 (COD)] kan 
producentmedlemsstater fastlægge regler 
om markedsføring med henblik på at 
regulere udbuddet, navnlig i forbindelse 
med gennemførelsen af beslutninger 
truffet af producentorganisationer, 
brancheorganisationer og de 
sammenslutninger, der er omtalt i artikel 
42 i forordning (EU) om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
[2010/0353 (COD)].   
2. Disse bestemmelser skal stå i forhold til 
det forfulgte mål og:
a) må kun omfatte regulering af udbuddet 
og skal have til formål at afpasse 
udbuddet af produktet efter efterspørgslen
b) kan ikke gøres obligatoriske for mere 
end en femårig markedsføringsperiode, 
som kan fornys
c) må ikke vedrøre transaktioner, efter at 
det pågældende produkt er bragt i 
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omsætning første gang
d) må ikke tillade prisfastsættelse, 
herunder som vejledende pris eller 
anbefaling
e) må ikke medføre, at en 
uforholdsmæssig stor del af det 
pågældende produkt bliver utilgængelig, 
hvis denne del ellers ville være tilgængelig
f) må ikke have som følge, at en aktør 
forhindres i at påbegynde produktionen af 
det pågældende produkt.
3. Bestemmelserne i stk. 1 videreformidles 
som helhed til operatørerne gennem 
offentliggørelse i en officiel publikation i 
den pågældende medlemsstat.
4. De beslutninger og foranstaltninger, 
der i henhold til bestemmelserne i denne 
artikel træffes af medlemsstaterne i løbet 
af år n, meddeles Kommissionen inden 
den 1. marts i år n+1.
5. Kommissionen kan opfordre en 
medlemsstat til at trække sin beslutning 
tilbage, hvis Kommissionen finder, at den 
umuliggør konkurrencen på en afgørende 
del af det indre marked, udgør en 
hindring for den frie bevægelighed af 
varer eller strider mod målene i artikel 39 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Or. fr

Ændringsforslag 1780
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 109 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109a
Sammenslutningers rolle
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1. For at forbedre og stabilisere markedet 
for produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse i overensstemmelse 
med forordning (EU) om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
[2010/0353 (COD)] kan 
producentmedlemsstater fastlægge regler 
om markedsføring med henblik på at 
regulere udbuddet, dog ikke for sektoren 
for mælk og mejeriprodukter og 
vinsektoren, navnlig i forbindelse med 
gennemførelsen af beslutninger truffet af 
producentorganisationer, 
brancheorganisationer og de 
sammenslutninger, der er omtalt i artikel 
42 i forordning (EU) om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
[2010/0353 (COD)]. 
2. Disse bestemmelser skal stå i forhold til 
det forfulgte mål og:
a) må kun omfatte regulering af udbuddet 
og skal have til formål at afpasse 
udbuddet af produktet efter efterspørgslen
b) kan ikke gøres obligatoriske for mere 
end en femårig markedsføringsperiode, 
som kan fornys
c) må ikke vedrøre transaktioner, efter at 
det pågældende produkt er bragt i 
omsætning første gang
d) må ikke tillade prisfastsættelse, 
herunder som vejledende pris eller 
anbefaling
e) må ikke medføre, at en 
uforholdsmæssig stor del af det 
pågældende produkt bliver utilgængelig, 
hvis denne del ellers ville være 
tilgængelig.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i forlængelse af ordførerens ændringsforslag 321 vedrørende 
tilføjelse af en artikel 119b. Der findes allerede en bestemmelse om forbedring og 
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stabilisering af markedet for produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse for 
brancheorganisationer inden for vin- og mejerisektorerne. Disse produkter bør derfor 
udtrykkeligt udelukkes fra denne artikels anvendelsesområde.

Ændringsforslag 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 109 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109a
Udligningsfonde

1. Producentorganisationer, 
sammenslutninger af 
producentorganisationer og 
brancheorganisationer kan oprette 
udligningsfonde til beskyttelse mod 
økonomiske risici. Medlemsstaternes 
bidrag skal være frivilligt og må ikke 
gøres obligatorisk.
2. Udligningsfonde kan betale aktører 
kompensation for økonomiske tab i 
forbindelse med landbrugsaktiviteter, som 
er dækket af de i stk. 1 omtalte 
organisationer.
Sådanne tab beregnes i forhold til en 
økonomisk indikator, der fastlægges af 
fonden, og som afspejler den pågældende 
aktivitets profitabilitet. Den beregnes ved 
at sammenligne værdien af indikatoren 
med dens gennemsnit i de seneste tre år 
eller med et treårigt gennemsnit beregnet 
på de seneste fem år med udeladelse af 
den højeste og den laveste værdi.
3. Udbetalinger fra udligningsfonde til 
medlemmerne sker efter tilladelse fra 
medlemsstaten og skal beregnes i forhold 
til det lidte tab. Medlemsstaterne 
fastlægger regler for forvaltningen af 
udligningsfonde, herunder en 
tærskelværdi i forhold til indekset for, 
hvornår der kan bevilges udbetalinger.
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Or. fr

Ændringsforslag 1782
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 109 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109a
Producentgrupper i frugt- og 

grøntsektoren
1. I medlemsstater med et lavt niveau 
hvad angår producentorganisationer kan 
der oprettes producentgrupper som 
juridiske enheder eller som klart 
definerede dele af juridiske enheder på 
initiativ af landbrugere, som dyrker et 
eller flere produkter i frugt- og 
grøntsektoren og/eller sådanne produkter 
alene med forarbejdning for øje, med det 
formål at opnå anerkendelse som 
producentorganisation.
Sådanne producentgrupper kan tillades 
for en overgangsperiode, hvor de skal 
opfylde betingelserne for anerkendelse af 
en producentorganisation i 
overensstemmelse med artikel 106.
For at være kvalificeret skal sådanne 
producentgrupper forelægge en 
etapeinddelt anerkendelsesplan til den 
relevante medlemsstat, hvis accept 
markerer påbegyndelsen af den i stk. 2 
nævnte overgangsperiode og udgør en 
foreløbig anerkendelse.  
Overgangsperioden må højst være på fem 
år.
2. Inden en medlemsstat accepterer en 
anerkendelsesplan, underretter den 
Kommissionen om dens planer i denne 
henseende og om eventuelle finansielle 
følger heraf.
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Or. bg

Ændringsforslag 1783
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at reglerne udvides til ikke-medlemmer. Det er uforeneligt med 
principperne for en fri økonomi.

Ændringsforslag 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel giver medlemsstaterne mulighed for at gøre reglerne for en 
producentorganisation eller en brancheorganisation bindende for ikke-medlemmer og for at 
yde finansielle bidrag. Det begrænser konkurrencen på markedet, da det begrænser de 
erhvervsdrivendes handlefrihed.

Ændringsforslag 1785
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 110
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1786
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1787
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 1788
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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Begrundelse

Der synes ikke at være noget bevis for, at markederne vil fungere bedre, hvis man gør en 
producentorganisations eller en brancheorganisations regler bindende for ikke-medlemmer 
og derved lægger hindringer i vejen for den enkelte aktørs frihed.

Ændringsforslag 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation, der 
udøver sin virksomhed i et eller flere 
bestemte økonomiske områder i en 
medlemsstat, anses for at være 
repræsentativ for produktionen, 
forarbejdningen af eller handelen med et 
givet produkt, kan den pågældende 
medlemsstat efter anmodning fra den 
pågældende organisation gøre nogle af de 
aftaler, vedtagelser eller former for 
samordnet praksis, som der er opnået 
enighed om inden for organisationen, 
bindende for andre erhvervsdrivende, der 
udøver virksomhed i det eller de 
pågældende økonomiske områder, uanset 
om de er selvstændige eller 
sammenslutninger og ikke er medlem af 
organisationen eller sammenslutningen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bindende regler bør ikke udvides til erhvervsdrivende, der ikke er medlemmer af en 
producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller 
brancheorganisation.  En udvidelse af bindende regler til ikke-medlemmer er i strid med et 
frit marked. En sådan udvidelse af bindende regler kan lukke et marked fuldstændig for 
erhvervsdrivende uden for producentorganisationerne eller brancheorganisationerne. Det er 
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vigtigt at sikre, at foranstaltninger til styrkelse af forsyningskæden ikke truer det frie marked.

Ændringsforslag 1790
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation, der udøver sin 
virksomhed i et eller flere bestemte 
økonomiske områder i en medlemsstat, 
anses for at være repræsentativ for 
produktionen, forarbejdningen af eller 
handelen med et givet produkt, kan den 
pågældende medlemsstat efter anmodning 
fra den pågældende organisation gøre 
nogle af de aftaler, vedtagelser eller former 
for samordnet praksis, som der er opnået 
enighed om inden for organisationen, 
bindende for andre erhvervsdrivende, der 
udøver virksomhed i det eller de 
pågældende økonomiske områder, uanset 
om de er selvstændige eller 
sammenslutninger og ikke er medlem af 
organisationen eller sammenslutningen.

1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation i frugt- og 
grøntsektoren eller en anerkendt 
brancheorganisation i tobakssektoren, der 
udøver sin virksomhed i et eller flere 
bestemte økonomiske områder i en 
medlemsstat, anses for at være 
repræsentativ for produktionen, 
forarbejdningen af eller handelen med et 
givet produkt, kan den pågældende 
medlemsstat efter anmodning fra den 
pågældende organisation gøre nogle af de 
aftaler, vedtagelser eller former for 
samordnet praksis, som der er opnået 
enighed om inden for organisationen, 
bindende for andre erhvervsdrivende, der 
udøver virksomhed i det eller de 
pågældende økonomiske områder, uanset 
om de er selvstændige eller 
sammenslutninger og ikke er medlem af 
organisationen eller sammenslutningen.

Or. en

Ændringsforslag 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved "økonomisk område" forstås et 
geografisk område, der omfatter 
dyrkningsområder, som grænser op til 
eller ligger nær ved hinanden, og som har 
ensartede produktions- og 
afsætningsvilkår.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bindende regler bør ikke udvides til erhvervsdrivende, der ikke er medlemmer af en 
producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller 
brancheorganisation.  En udvidelse af bindende regler til ikke-medlemmer er i strid med et 
frit marked. En sådan udvidelse af bindende regler kan lukke et marked fuldstændig for 
erhvervsdrivende uden for producentorganisationerne eller brancheorganisationerne Det er 
vigtigt at sikre, at foranstaltninger til styrkelse af forsyningskæden ikke truer det frie marked.

Ændringsforslag 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En organisation eller sammenslutning 
anses for at være repræsentativ, hvis den i 
det eller de pågældende økonomiske 
områder i en medlemsstat:

udgår

a) tegner sig for følgende procentsats af 
produktionen eller forarbejdningen af 
eller handelen med det eller de 
pågældende produkter:
i) ved producentorganisationer i frugt- og 
grøntsagssektoren mindst 60 % eller
(ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele og
b) tegner sig for, når der er tale om 
producentorganisationer, mere end 50 % 
af de pågældende producenter.
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Or. en

Begrundelse

Bindende regler bør ikke udvides til erhvervsdrivende, der ikke er medlemmer af en 
producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller 
brancheorganisation.  En udvidelse af bindende regler til ikke-medlemmer er i strid med et 
frit marked. En sådan udvidelse af bindende regler kan lukke et marked fuldstændig for 
erhvervsdrivende uden for producentorganisationerne eller brancheorganisationerne. Det er 
vigtigt at sikre, at foranstaltninger til styrkelse af forsyningskæden ikke truer det frie marked.

Ændringsforslag 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tegner sig for, når der er tale om 
brancheorganisationer, en betydelig del af 
de økonomiske aktiviteter, der er omtalt i 
artikel 108, stk. 1, litra a), på betingelser, 
der er fastlagt af medlemsstaten.

Or. fr

Ændringsforslag 1794
Agnès Le Brun

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) tegner sig for, når der er tale om 
brancheorganisationer, en betydelig del af 
de økonomiske aktiviteter, der er omtalt i 
artikel 108, stk. 1, litra a), på betingelser, 
der er fastlagt af medlemsstaten.

Or. fr
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Begrundelse

Det økonomiske kriterium baseret på mængde kan ikke overføres til brancheorganisationerne, 
eftersom det ikke giver mulighed for at tage højde for objektive faktorer såsom de meget store 
forskelle landbrugsaktørerne imellem.  Hvorvidt en organisation er repræsentativ, kan 
vurderes ud fra flere forskellige kriterier, som det bør overlades til medlemsstaterne at 
fastlægge.

Ændringsforslag 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ansøgningen om udvidelse af 
reglerne til flere erhvervsdrivende 
vedrører flere områder, skal 
brancheorganisationen eller 
sammenslutningen fremlægge bevis for 
en mindsterepræsentativitet for hver af de 
i første afsnit nævnte erhvervsgrene, den 
repræsenterer, i hvert af de pågældende 
områder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bindende regler bør ikke udvides til erhvervsdrivende, der ikke er medlemmer af en 
producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller 
brancheorganisation.  En udvidelse af bindende regler til ikke-medlemmer er i strid med et 
frit marked. En sådan udvidelse af bindende regler kan lukke et marked fuldstændig for 
erhvervsdrivende uden for producentorganisationerne eller brancheorganisationerne. Det er 
vigtigt at sikre, at foranstaltninger til styrkelse af forsyningskæden ikke truer det frie marked.

Ændringsforslag 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De regler, for hvilke der kan ansøges 
om udvidelse af reglernes 
anvendelsesområde til at omfatte flere 
erhvervsdrivende, jf. stk. 1, skal have et af 
følgende mål:

udgår

a) indberetning af produktionsdata og 
markedsforhold
b) strengere produktionsregler end dem, 
der er fastsat i EU-reglerne og de 
nationale regler
c) udarbejdelse af standardkontrakter, 
som er i overensstemmelse med EU-
reglerne
d) regler for afsætning
e) regler for miljøbeskyttelse
f) foranstaltninger til salgsfremme og 
bedre udnyttelse af produktionen
g) foranstaltninger til beskyttelse af 
økologisk landbrug, 
oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker 
og geografiske betegnelser
h) forsøg på at øge produkternes værdi, 
bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som 
ikke indebærer en risiko for 
folkesundheden
i) undersøgelser til forbedring af 
produktkvaliteten
j) søgning efter navnlig 
dyrkningsmetoder, der gør det muligt at 
begrænse anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne 
og miljøet beskyttes
k) fastlæggelse af minimumskvaliteter og 
-standarder for emballering og 
præsentation
l) brug af certificerede frø og kontrol af 
produkternes kvalitet.
Disse regler må ikke skade andre 
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producenter i den pågældende 
medlemsstat eller i EU og må ikke have 
nogen af de virkninger, der er nævnt i 
artikel 145, stk. 4, eller på anden måde 
være uforenelige med gældende EU-
regler og nationale regler.

Or. en

Begrundelse

Bindende regler bør ikke udvides til erhvervsdrivende, der ikke er medlemmer af en 
producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller 
brancheorganisation.  En udvidelse af bindende regler til ikke-medlemmer er i strid med et 
frit marked. En sådan udvidelse af bindende regler kan lukke et marked fuldstændig for 
erhvervsdrivende uden for producentorganisationerne eller brancheorganisationerne. Det er 
vigtigt at sikre, at foranstaltninger til styrkelse af forsyningskæden ikke truer det frie marked.

Ændringsforslag 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De regler, for hvilke der kan ansøges om 
udvidelse af reglernes anvendelsesområde 
til at omfatte flere erhvervsdrivende, jf. stk. 
1, skal have et af følgende mål:

De regler, for hvilke der kan ansøges om 
udvidelse af reglernes anvendelsesområde 
til at omfatte flere erhvervsdrivende, jf. stk. 
1, skal vedrøre et af formålene i artikel 
106, litra c), med undtagelse af formålet i 
nr. viia) (nyt) eller i artikel 108, stk. 1, 
litra c), med undtagelse af målsætningen i 
nr. xia) (nyt). 

Or. fr

Ændringsforslag 1798
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De regler, for hvilke der kan ansøges om 
udvidelse af reglernes anvendelsesområde 
til at omfatte flere erhvervsdrivende, jf. stk. 
1, skal have et af følgende mål:

De regler, for hvilke der kan ansøges om 
udvidelse af reglernes anvendelsesområde 
til at omfatte flere erhvervsdrivende, jf. stk. 
1, skal være i overensstemmelse med 
organisationen eller sammenslutningen 
som fastsat i dette kapitel.

Or. en

Ændringsforslag 1799
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indberetning af produktionsdata og 
markedsforhold

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1800
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) strengere produktionsregler end dem, 
der er fastsat i EU-reglerne og de 
nationale regler

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1801
Albert Deß
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Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udarbejdelse af standardkontrakter, 
som er i overensstemmelse med EU-
reglerne

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1802
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) regler for afsætning udgår

Or. en

Ændringsforslag 1803
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) regler for miljøbeskyttelse udgår

Or. en

Ændringsforslag 1804
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) foranstaltninger til salgsfremme og 
bedre udnyttelse af produktionen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1805
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) foranstaltninger til beskyttelse af 
økologisk landbrug, 
oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker 
og geografiske betegnelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1806
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) forsøg på at øge produkternes værdi, 
bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som 
ikke indebærer en risiko for 
folkesundheden

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1807
Albert Deß
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Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) undersøgelser til forbedring af 
produktkvaliteten

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1808
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) søgning efter navnlig 
dyrkningsmetoder, der gør det muligt at 
begrænse anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne 
og miljøet beskyttes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1809
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) søgning efter navnlig dyrkningsmetoder, 
der gør det muligt at begrænse anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne 
og miljøet beskyttes

j) søgning efter navnlig dyrkningsmetoder, 
der gør det muligt at begrænse anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne, 
vandet og miljøet beskyttes

Or. fr
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Ændringsforslag 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) søgning efter navnlig dyrkningsmetoder, 
der gør det muligt at begrænse anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne 
og miljøet beskyttes

j) søgning efter navnlig dyrkningsmetoder, 
der gør det muligt at begrænse anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorderne 
og miljøet beskyttes. I forbindelse med 
mindre anvendelser bør det desuden 
tillades, at der kan gennemføres 
undersøgelser med henblik på 
godkendelse af særlige molekyler eller 
lægemidler for disse produktioner, især 
hvor der ikke findes nogen godkendte 
behandlinger.

Or. es

Ændringsforslag 1811
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) fastlæggelse af minimumskvaliteter og 
-standarder for emballering og 
præsentation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1812
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra l
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) brug af certificerede frø og kontrol af 
produkternes kvalitet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 1813
José Bové
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) brug af certificerede frø og kontrol af 
produkternes kvalitet.

l) brug af frø, der er tilpasset behovene 
inden for bæredygtige produktionsformer,
og kontrol af produkternes kvalitet.

Or. fr

Ændringsforslag 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) tilbagetrækning eller koordineret 
forarbejdning af produktet i perioder med 
klar uligevægt på markedet i et 
produktionsår med henblik på at 
genoprette markedets normale funktion.

Or. es

Ændringsforslag 1815
Marc Tarabella



AM\910137DA.doc 151/175 PE494.588v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) bidrage til foranstaltningerne i artikel 
38-40 i forordning (EU) nr. [...] [RDR].

Or. fr

Begrundelse

Producentorganisationer og brancheorganisationer kan spille en vigtig rolle i forbindelse i 
dækning af risiko, herunder prisrisiko. De bør godkendes, således at de kan få adgang til 
instrumenterne under politikken for udvikling af landdistrikter. 

Ændringsforslag 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

lb) fastsættelse af specifikke benchmark 
for hvert enkelt produkt, således at alle 
medlemmer af brancheorganisationen 
som minimum kan dække deres 
produktionsomkostninger.

Or. es

Ændringsforslag 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c) blokering af produktioner, som ikke 
lever op til den kvalitet, der efterspørges 
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af markedet.

Or. es

Ændringsforslag 1818
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 110 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse regler må ikke skade andre 
producenter i den pågældende medlemsstat 
eller i EU og må ikke have nogen af de 
virkninger, der er nævnt i artikel 145, stk. 
4, eller på anden måde være uforenelige 
med gældende EU-regler og nationale 
regler.

De udvidede regler må ikke skade andre 
producenter i den pågældende medlemsstat 
eller i EU og må ikke have nogen af de 
virkninger, der er nævnt i artikel 145, stk. 
4, eller på anden måde være uforenelige 
med gældende EU-regler og nationale 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 1819
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111 udgår
Finansielle bidrag fra producenter, der 

ikke er medlemmer
Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation i henhold 
til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 
omfattet af disse regler, af generel 
økonomisk interesse for personer, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
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medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Eftersom vi er imod udvidelsen af reglerne til ikke-medlemmer, er vi også imod bestemmelser, 
som tillader, at ikke-medlemmer kan tvinges til at skulle bidrage finansielt til omkostninger 
ved foranstaltninger, der træffes af organisationer, som de ikke er medlem af.

Ændringsforslag 1820
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111 udgår
Finansielle bidrag fra producenter, der 

ikke er medlemmer
Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation i henhold 
til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 
omfattet af disse regler, af generel 
økonomisk interesse for personer, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen,
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men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 1821
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111 udgår
Finansielle bidrag fra producenter, der 

ikke er medlemmer
Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation i henhold 
til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 
omfattet af disse regler, af generel 
økonomisk interesse for personer, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. en
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Ændringsforslag 1822
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111 udgår
Finansielle bidrag fra producenter, der 

ikke er medlemmer
Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation i henhold 
til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 
omfattet af disse regler, af generel 
økonomisk interesse for personer, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 1823
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 111
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111 udgår
Finansielle bidrag fra producenter, der 

ikke er medlemmer
Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation i henhold 
til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 
omfattet af disse regler, af generel 
økonomisk interesse for personer, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ligesom reglerne ikke bør kunne udvides til ikke-medlemmer (artikel 110), bør det heller ikke 
være muligt at udvide en pligt til at yde finansielle bidrag til ikke-medlemmer. 

Ændringsforslag 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle bidrag fra producenter, der 
ikke er medlemmer

udgår
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Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation i henhold 
til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 
omfattet af disse regler, af generel 
økonomisk interesse for personer, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel vil gøre det muligt at tvinge ikke-medlemmer af producentorganisationer eller 
brancheorganisationer til at yde finansielle bidrag til producentorganisationer, som de ikke 
er medlemmer af.

Ændringsforslag 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finansielle bidrag fra producenter, der 
ikke er medlemmer

udgår

Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en 
anerkendt brancheorganisation i henhold 
til artikel 110, og er aktiviteterne, der er 
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omfattet af disse regler, af generel 
økonomisk interesse for personer, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Ligeledes bør der ikke være krav om finansielle bidrag fra ikke-medlemmer til en 
producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer eller 
brancheorganisation.

Ændringsforslag 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation i henhold til artikel 
110, og er aktiviteterne, der er omfattet af 
disse regler, af generel økonomisk 
interesse for personer, hvis aktiviteter har 
forbindelse med de pågældende produkter, 
kan den medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 

Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation i henhold til artikel 
110, og er aktiviteterne, der er omfattet af 
disse regler, af generel økonomisk 
interesse for erhvervsdrivende, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
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over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Or. es

Ændringsforslag 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation i henhold til artikel 
110, og er aktiviteterne, der er omfattet af 
disse regler, af generel økonomisk 
interesse for personer, hvis aktiviteter har 
forbindelse med de pågældende produkter, 
kan den medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation i henhold til artikel 
110, og er aktiviteterne, der er omfattet af 
disse regler, af generel økonomisk 
interesse for personer, hvis aktiviteter har 
forbindelse med de pågældende produkter, 
kan den medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække udgifter i forbindelse med
varetagelsen af de pågældende aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation i henhold til artikel 
110, og er aktiviteterne, der er omfattet af 
disse regler, af generel økonomisk 
interesse for personer, hvis aktiviteter har 
forbindelse med de pågældende produkter, 
kan den medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger, 
som ikke er medlem af organisationen, 
men som drager fordel af disse aktiviteter, 
over for organisationen helt eller delvis 
skal udrede de finansielle bidrag, 
medlemmerne betaler, såfremt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af varetagelsen af de pågældende 
aktiviteter.

Udvides reglerne for en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation i henhold til artikel 
110, og er aktiviteterne, der er omfattet af 
disse regler, af generel økonomisk 
interesse for personer, hvis aktiviteter har 
forbindelse med de pågældende produkter, 
kan den medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, beslutte, at individuelle 
erhvervsdrivende eller sammenslutninger
samt forarbejdningsvirksomheder og 
forhandlere, som ikke er medlem af 
organisationen, men som drager fordel af 
disse aktiviteter, over for organisationen 
helt eller delvis skal udrede de finansielle 
bidrag, medlemmerne betaler, såfremt 
bidragene skal dække de udgifter, som er 
en direkte følge af varetagelsen af de 
pågældende aktiviteter.

Or. it

Ændringsforslag 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt en eller flere af de i afsnit 2 i 
dette stykke omtalte aktiviteter udføres af 
en anerkendt brancheorganisation i 
tobakssektoren og er af almen økonomisk 
interesse for de erhvervsdrivende, hvis 
aktiviteter vedrører et eller flere af de 
berørte produkter, kan den medlemsstat, 
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som har udstedt anerkendelsen, eller 
Kommissionen ligeledes beslutte, at 
individuelle erhvervsdrivende eller 
sammenslutninger samt 
forarbejdningsvirksomheder og 
forhandlere, som ikke er medlem af 
organisationen, men som drager fordel af 
disse aktiviteter, over for organisationen 
helt eller delvis skal udrede de finansielle 
bidrag, medlemmerne betaler, såfremt 
bidragene skal dække de udgifter, som er 
en direkte følge af varetagelsen af de 
pågældende aktiviteter.
De i ovenstående afsnit omtalte aktiviteter 
skal vedrøre et af følgende formål:
a) forsøg på at øge produkternes værdi, 
bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som 
ikke indebærer en risiko for 
folkesundheden
b) undersøgelser til forbedring af 
kvaliteten af tobak i blade og i baller
c) søgning efter dyrkningsmetoder, der 
gør det muligt at begrænse anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og sikre, at 
jorderne og miljøet beskyttes.

Or. es

Ændringsforslag 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Forslag til forordning
Artikel 111 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt en eller flere af de i afsnit 2 i 
dette stykke omtalte aktiviteter udføres af 
en anerkendt brancheorganisation i 
tobakssektoren og er af almen økonomisk 
interesse for de erhvervsdrivende, hvis 
aktiviteter vedrører et eller flere af de 
berørte produkter, kan den medlemsstat, 
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som har udstedt anerkendelsen, eller 
Kommissionen ligeledes beslutte, at 
individuelle erhvervsdrivende eller 
sammenslutninger samt 
forarbejdningsvirksomheder og 
forhandlere, som ikke er medlem af 
organisationen, men som drager fordel af 
disse aktiviteter, over for organisationen 
helt eller delvis skal udrede de finansielle 
bidrag, medlemmerne betaler, såfremt 
bidragene skal dække de udgifter, som er 
en direkte følge af varetagelsen af de 
pågældende aktiviteter.
De i ovenstående afsnit omtalte aktiviteter 
skal vedrøre et af følgende formål:
a) forsøg på at øge produkternes værdi, 
bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som 
ikke indebærer en risiko for 
folkesundheden
b) undersøgelser til forbedring af 
kvaliteten af tobak i blade og i baller
c) søgning efter dyrkningsmetoder, der 
gør det muligt at begrænse anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og sikrer, at 
jorderne og miljøet beskyttes.

Or. es

Begrundelse

Der bør indføjes et nyt stykke, som tager højde for bestemmelserne i artikel 126, stk. 1 og 2, i 
den gældende fælles markedsordning vedrørende ikke-medlemmers betaling af kvoter til 
brancheorganisationer i tobakssektoren, hvilket ikke drejer sig om en udvidelse af reglerne, 
men om aktiviteter, som gavner erhvervsdrivende, som ikke er medlemmer af en 
brancheorganisation, 

Ændringsforslag 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 112
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 112 udgår
Foranstaltninger til fremme af tilpasning 

af udbuddet til efterspørgslen
For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 
til 108, som kan lette tilpasningen af 
udbuddet til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:
a) foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten
b) foranstaltninger til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning 
og afsætning
c) foranstaltninger, der skal gøre det 
lettere at følge markedsprisudviklingen
d) foranstaltninger, der skal muliggøre 
opstilling af kort- eller langsigtede 
prognoser på grundlag af de benyttede 
produktionsmidler.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel giver Kommissionen mulighed for at vedtage delegerede retsakter inden for 
visse sektorer med henblik på at tilpasse udbuddet til efterspørgslen. Bestemmelsen er aldrig 
blevet brugt og er uforenelig med den fortsatte markedsorientering af den fælles 
landbrugspolitik.

Ændringsforslag 1832
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 112
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 112 udgår
Foranstaltninger til fremme af tilpasning 

af udbuddet til efterspørgslen
For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 
til 108, som kan lette tilpasningen af 
udbuddet til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:
a) foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten
b) foranstaltninger til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning 
og afsætning
c) foranstaltninger, der skal gøre det 
lettere at følge markedsprisudviklingen
d) foranstaltninger, der skal muliggøre 
opstilling af kort- eller langsigtede 
prognoser på grundlag af de benyttede 
produktionsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 112 udgår
Foranstaltninger til fremme af tilpasning 

af udbuddet til efterspørgslen
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For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 
til 108, som kan lette tilpasningen af 
udbuddet til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:
a) foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten
b) foranstaltninger til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning 
og afsætning
c) foranstaltninger, der skal gøre det
lettere at følge markedsprisudviklingen
d) foranstaltninger, der skal muliggøre 
opstilling af kort- eller langsigtede 
prognoser på grundlag af de benyttede 
produktionsmidler.

Or. en

Begrundelse

Dette er uforeneligt med den fortsatte markedsorientering af den fælles landbruspolitik.

Ændringsforslag 1834
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 112 udgår
Foranstaltninger til fremme af tilpasning 

af udbuddet til efterspørgslen
For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 
til 108, som kan lette tilpasningen af 
udbuddet til markedsbehovet, bortset fra 
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foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:
a) foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten
b) foranstaltninger til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning 
og afsætning
c) foranstaltninger, der skal gøre det 
lettere at følge markedsprisudviklingen
d) foranstaltninger, der skal muliggøre 
opstilling af kort- eller langsigtede 
prognoser på grundlag af de benyttede 
produktionsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om sektorer, som ikke har 
nogen specifikke ordninger til 
begrænsning af produktionen, og træffe:

Or. es
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Begrundelse

Foranstaltningerne i denne artikel udvides til alle andre sektorer end dem, som allerede har 
ordninger til produktionsbegrænsning.

Ændringsforslag 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om alle de sektorer, der er 
anført i artikel 1, stk. 2, og træffe:

Or. es

Begrundelse

De eksisterende markedsinterventions- og forvaltningsmekanismer bør forbedres og suppleres 
med instrumenter mod markedsforstyrrelser og specifikke udbudsstyringsinstrumenter, som 
tilsammen skal danne et sikkerhedsnet til at beskytte landbrugerne mod for store prisudsving 
og gøre det muligt at nå den overordnede strategiske målsætning med den fælles 
landbrugspolitik: fødevaresikkerhed og fastholdelse af landbrugernes indtægter.

Ændringsforslag 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme initiativer i de For at fremme initiativer i de 
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organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:

organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om alle de sektorer, der er 
anført i artikel 1, stk. 2, og træffe:

Or. es

Begrundelse

Alle sektorer bør have mulighed for at blive omfattet af disse foranstaltninger, eftersom de 
problemer, de står over for, berører dem alle. 

Ændringsforslag 1838
Mariya Gabriel

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre,
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om alle de sektorer, der er 
anført i artikel 1, stk. 2, og træffe:

Or. en

Ændringsforslag 1839
Maria do Céu Patrão Neves
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Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om levende planter, oksekød, 
svinekød, fåre- og gedekød, æg og 
fjerkrækød og træffe:

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om alle de sektorer, der er 
anført i artikel 1, stk. 2, og træffe:

Or. pt

Ændringsforslag 1840
Paolo De Castro

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med det formål at fremme 
tilpasningen af udbuddet af 
landbrugsprodukter til efterspørgslen kan 
medlemsstaterne træffe 
jordfordelingsforanstaltninger i form af 
mulighed for erhvervelse af nye bedrifter 
på særligt gunstige vilkår udelukkende for 
unge landmænd.

Or. it

Ændringsforslag 1841

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den omstændighed, at Kommissionen 
ikke har vedtaget en delegeret retsakt, må 
ikke være til hinder for, at de i artikel 106 
til 108 omtalte organisationer træffer 
foranstaltninger vedrørende disse 
indsatsområder.

Or. fr

Ændringsforslag 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113 udgår
Afsætningsregler med sigte på at forbedre 
og stabilisere det fælles marked for vine

For at det fælles marked for vine, inkl. de 
druer, den most og de vine, som vinene 
hidrører fra, kan fungere bedre og mere 
stabilt, kan producentmedlemsstaterne 
fastlægge afsætningsregler for at regulere 
udbuddet, især ved beslutninger truffet af 
de brancheorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 108.
De pågældende regler skal stå i rimeligt 
forhold til formålet og må ikke:
a) vedrøre transaktioner, der udføres efter 
den første markedsføring af det 
pågældende produkt
b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 
vejledende eller anbefalede priser
c) fastfryse for stor en del af den årlige 
høst, der ellers er til rådighed
d) give mulighed for at nægte udstedelse 
af de nationale attester og EU-attester, der 
er nødvendige for omsætning og 
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markedsføring af vine, når den 
pågældende markedsføring er i 
overensstemmelse med ovennævnte 
regler.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel giver medlemsstaterne mulighed for at fastlægge afsætningsregler for at 
regulere udbuddet på markedet for vine. Dette er uforeneligt med den fortsatte 
markedsorientering af den fælles landbruspolitik.

Ændringsforslag 1843
Britta Reimers

Forslag til forordning
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113 udgår
Afsætningsregler med sigte på at forbedre 
og stabilisere det fælles marked for vine

For at det fælles marked for vine, inkl. de 
druer, den most og de vine, som vinene 
hidrører fra, kan fungere bedre og mere 
stabilt, kan producentmedlemsstaterne 
fastlægge afsætningsregler for at regulere 
udbuddet, især ved beslutninger truffet af 
de brancheorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 108.
De pågældende regler skal stå i rimeligt 
forhold til formålet og må ikke:
a) vedrøre transaktioner, der udføres efter 
den første markedsføring af det 
pågældende produkt
b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 
vejledende eller anbefalede priser
c) fastfryse for stor en del af den årlige 
høst, der ellers er til rådighed
d) give mulighed for at nægte udstedelse 
af de nationale attester og EU-attester, der 
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er nødvendige for omsætning og 
markedsføring af vine, når den 
pågældende markedsføring er i 
overensstemmelse med ovennævnte 
regler.

Or. en

Begrundelse

Vi er imod særbehandling for visse sektorer under fusionsmarkedsordningen.

Ændringsforslag 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113 udgår
Afsætningsregler med sigte på at forbedre 
og stabilisere det fælles marked for vine

For at det fælles marked for vine, inkl. de 
druer, den most og de vine, som vinene 
hidrører fra, kan fungere bedre og mere 
stabilt, kan producentmedlemsstaterne 
fastlægge afsætningsregler for at regulere 
udbuddet, især ved beslutninger truffet af 
de brancheorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 108.
De pågældende regler skal stå i rimeligt 
forhold til formålet og må ikke:
a) vedrøre transaktioner, der udføres efter 
den første markedsføring af det 
pågældende produkt
b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 
vejledende eller anbefalede priser
c) fastfryse for stor en del af den årlige 
høst, der ellers er til rådighed
d) give mulighed for at nægte udstedelse 
af de nationale attester og EU-attester, der 
er nødvendige for omsætning og 
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markedsføring af vine, når den 
pågældende markedsføring er i 
overensstemmelse med ovennævnte 
regler.

Or. en

Ændringsforslag 1845
Albert Deß

Forslag til forordning
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113 udgår
Afsætningsregler med sigte på at forbedre 
og stabilisere det fælles marked for vine

For at det fælles marked for vine, inkl. de 
druer, den most og de vine, som vinene 
hidrører fra, kan fungere bedre og mere 
stabilt, kan producentmedlemsstaterne 
fastlægge afsætningsregler for at regulere 
udbuddet, især ved beslutninger truffet af 
de brancheorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 108.
De pågældende regler skal stå i rimeligt 
forhold til formålet og må ikke:
a) vedrøre transaktioner, der udføres efter 
den første markedsføring af det 
pågældende produkt
b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 
vejledende eller anbefalede priser
c) fastfryse for stor en del af den årlige 
høst, der ellers er til rådighed
d) give mulighed for at nægte udstedelse 
af de nationale attester og EU-attester, der 
er nødvendige for omsætning og 
markedsføring af vine, når den 
pågældende markedsføring er i 
overensstemmelse med ovennævnte 
regler.
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Or. en

Ændringsforslag 1846
Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 113 udgår
Afsætningsregler med sigte på at forbedre 
og stabilisere det fælles marked for vine

For at det fælles marked for vine, inkl. de 
druer, den most og de vine, som vinene 
hidrører fra, kan fungere bedre og mere 
stabilt, kan producentmedlemsstaterne 
fastlægge afsætningsregler for at regulere 
udbuddet, især ved beslutninger truffet af 
de brancheorganisationer, som er 
anerkendt i henhold til artikel 108.
De pågældende regler skal stå i rimeligt 
forhold til formålet og må ikke:
a) vedrøre transaktioner, der udføres efter 
den første markedsføring af det 
pågældende produkt
b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 
vejledende eller anbefalede priser
c) fastfryse for stor en del af den årlige 
høst, der ellers er til rådighed
d) give mulighed for at nægte udstedelse 
af de nationale attester og EU-attester, der 
er nødvendige for omsætning og 
markedsføring af vine, når den 
pågældende markedsføring er i 
overensstemmelse med ovennævnte 
regler.

Or. en
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Ændringsforslag 1847
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 113 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsætningsregler med sigte på at forbedre 
og stabilisere det fælles marked for vine

Regler med sigte på at forbedre og 
stabilisere det fælles marked for vine

Or. en

Ændringsforslag 1848
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 113 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at det fælles marked for vine, inkl. de 
druer, den most og de vine, som vinene 
hidrører fra, kan fungere bedre og mere 
stabilt, kan producentmedlemsstaterne 
fastlægge afsætningsregler for at regulere 
udbuddet, især ved beslutninger truffet af 
de brancheorganisationer, som er anerkendt 
i henhold til artikel 108.

For at det fælles marked for vine, inkl. de 
druer, den most og de vine, som vinene 
hidrører fra, kan fungere bedre og mere 
stabilt, kan producentmedlemsstaterne 
fastlægge regler for at regulere udbuddet, 
især ved beslutninger truffet af de 
brancheorganisationer, som er anerkendt i 
henhold til artikel 108.

Or. en

Begrundelse

Producentmedlemsstater bør have mulighed for at træffe foranstaltninger vedrørende 
produktionspotentialet i tilknytning til udløbet af plantningsrettigheder, hvilket ikke 
nødvendigvis er regler af afsætningsmæssig art.


