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Ændringsforslag 97
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 291, 295-300, 1602, 1605, 1611, 
1624, 1627, 1628

Forslag til forordning
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106 Artikel 106

Producentorganisationer Producentorganisationer
Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

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 de sektorer, der er nævnt i 
artikel 1, stk. 2

b) der er oprettet på initiativ af
producenterne

b) der er oprettet på initiativ af
landbrugere

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

c) der forfølger et bestemt mål, der har 
mindst ét af de formål, der er anført i 
numrene i), ii) eller iii), og kan omfatte et 
eller flere af følgende øvrige formål:

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

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 
af medlemmernes produktion

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 
af medlemmernes produktion, navnlig 
gennem direkte salg

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne, navnlig 
med hensyn til kompensation for 
investeringsomkostninger i områder som 
miljø og dyrevelfærd, og at sikre rimelige 
priser for forbrugerne

iv) at forske i bæredygtige 
produktionsmetoder og bæredygtig
markedsudvikling

iv) at forske i og udvikle initiativer inden 
for bæredygtige produktionsmetoder, 
innovativ praksis, økonomisk 
konkurrenceevne og markedsudvikling

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

v) at fremme og yde teknisk bistand til 
anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 
produktionsmetoder og forsvarlig 
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produktionsmetoder dyrevelfærdspraksis og -teknikker
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
vb) at indføre strengere produktionsregler 
end dem, der er fastsat på EU-plan og 
nationalt plan

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 

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

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

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

viia) at udvikle initiativer inden for 
salgsfremstød og markedsføring
viib) at forvalte de gensidige fonde i 
henhold til artikel 37 i forordning (EU) 
nr. […] om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL)
viic) at gennemføre instrumenter til 
kriseforebyggelse og -styring, navnlig 
gennem privat oplagring, behandling, 
reklame, salgsfremme og som en sidste 
udvej gennem tilbagetrækning fra 
markedet
viid) at yde nødvendig teknisk bistand til
anvendelse af terminsmarkeder og 
sikringsordninger
viie) på egne vegne eller hvor det er 
relevant på vegne af medlemmerne at 
forhandle indkøbsaftaler med 
operatørerne i opstrømssektorerne
viif) på egne vegne eller, hvor det er 
relevant, på vegne af medlemmerne at 
forhandle kontrakter med operatørerne i 
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nedstrømssektorerne om leveringen af 
landbrugsprodukter og fødevarer 

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

da) der markedsfører produkter, der ikke 
er omfattet af KN-kode ex 2208 i 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. en

Ændringsforslag 98
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 
1605, 1628, 1648, 1660

Forslag til forordning
Artikel 106

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106 Artikel 106

Producentorganisationer Producentorganisationer
Medlemsstaterne anerkender efter 
anmodning producentorganisationer,

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

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

b) der er oprettet på initiativ af
producenterne

b) der er oprettet på initiativ af
landbrugere

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

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

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 
af medlemmernes produktion

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 
af medlemmernes produktion

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

iii) at optimere produktionsomkostningerne 
og stabilisere producentpriserne

iv) at forske i bæredygtige 
produktionsmetoder og bæredygtig 
markedsudvikling

iv) at forske i bæredygtige 
produktionsmetoder og bæredygtig 
markedsudvikling

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

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

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 

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

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

vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af 
naturressourcer

viia) at udvikle initiativer inden for 
salgsfremstød og markedsføring
viib) at udvikle initiativer til at styrke 
innovation
viic) at gennemføre instrumenter til 
kriseforebyggelse og -styring, navnlig 
gennem privat oplagring, forarbejdning, 
reklame og salgsfremme
viid) at fremme medlemmernes 
anvendelse af terminsmarkeder og 
sikringsordninger samt yde nødvendig 
teknisk bistand

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

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

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. en

Ændringsforslag 99
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 301

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 106a

Producentorganisationernes vedtægter
1. Producentorganisationens vedtægter 
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 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
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2. 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 
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. en

Ændringsforslag 100
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 301

Forslag til forordning
Artikel 106 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 106a
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Producentorganisationernes vedtægter
1. Producentorganisationens vedtægter 
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 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 
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.



PE501.994v01-00 10/118 AM\921910DA.doc

DA

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. en

Ændringsforslag 101
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 302

Forslag til forordning
Artikel 106 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106b
Anerkendelse af producentorganisationer
1. Medlemsstaterne anerkender som 
producentorganisationer alle juridiske 
enheder eller klart definerede dele af 
juridiske enheder, der ansøger om en 
sådan anerkendelse, såfremt de:
a) opfylder kravene i artikel 106, stk. 1, 
litra b) og c)
b) i det område, hvor de udøver deres 
virksomhed, har et mindsteantal 
medlemmer og/eller dækker en 
mindstemængde af salgbar produktion, 
som fastlægges af den berørte 
medlemsstat
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 til koncentration 
af udbuddet
d) har vedtægter, der opfylder litra a), b) 
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og c) i nærværende stykke.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
producentorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret inden den 
1. januar 2014, og som opfylder 
betingelserne i stk. 1 i nærværende artikel 
skal betragtes som anerkendte 
producentorganisationer i henhold til 
artikel 106.
3. Producentorganisationer, der har 
opnået anerkendelse efter national ret 
inden den 1. januar 2014, og som ikke 
opfylder betingelserne i stk. 1 i 
nærværende artikel kan fortsætte deres 
virksomhed i overensstemmelse med 
national ret frem til den 1. januar 2015.
4. Medlemsstaterne:
a) træffer beslutning om, hvorvidt en 
producentorganisation skal anerkendes, 
senest fire måneder efter indgivelsen af en 
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 en manglende 
overholdelse eller uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af foranstaltningerne, 
der er omhandlet i dette kapitel, de 
pågældende organisationer og 
sammenslutninger de gældende 
sanktioner, som medlemsstaterne har 
fastsat, og beslutter, om anerkendelsen 
om nødvendigt skal tilbagekaldes
d) underretter Kommissionen én gang om 
året og senest den 31. marts om alle 
beslutninger om udstedelse, nægtelse eller 
tilbagekaldelse af anerkendelse, der er 
truffet i løbet af det foregående 
kalenderår.
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Or. en

Ændringsforslag 102
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 302

Forslag til forordning
Artikel 106 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106b
Anerkendelse af producentorganisationer
1. Medlemsstaterne anerkender som 
producentorganisationer alle juridiske 
enheder eller klart definerede dele af 
juridiske enheder, der ansøger om en 
sådan anerkendelse, såfremt de:
a) opfylder kravene i artikel 106, stk. 1, 
litra b) og c)
b) i det område, hvor de udøver deres 
virksomhed, har et mindsteantal 
medlemmer og/eller dækker en 
mindstemængde af salgbar produktion, 
som fastlægges af den berørte 
medlemsstat
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 til koncentration 
af udbuddet
d) har vedtægter, der opfylder litra a), b) 
og c) i nærværende stykke.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
producentorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret inden den 
1. januar 2014, og som opfylder 
betingelserne i stk. 1 i nærværende artikel 
skal betragtes som anerkendte 
producentorganisationer i henhold til 
artikel 106.
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3. Producentorganisationer, der har 
opnået anerkendelse efter national ret 
inden den 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:
a) træffer beslutning om, hvorvidt en 
producentorganisation skal anerkendes, 
senest fire måneder efter indgivelsen af en 
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 en manglende 
overholdelse eller uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af foranstaltningerne, 
der er omhandlet i dette kapitel, de 
pågældende organisationer og 
sammenslutninger de gældende 
sanktioner, som medlemsstaterne har 
fastsat, og beslutter, om anerkendelsen 
om nødvendigt skal tilbagekaldes
d) underretter Kommissionen én gang om 
året og senest den 31. marts om alle 
beslutninger om udstedelse, nægtelse eller 
tilbagekaldelse af anerkendelse, der er 
truffet i løbet af det foregående 
kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 103
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 303
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Forslag til forordning
Artikel 106 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106c
Udlicitering

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 sammenslutningen 
skal navnlig have beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til den part, som den 
har udliciteret aktiviteter til, vedrørende 
de udliciterede aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 104
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 303

Forslag til forordning
Artikel 106 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 106c
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Udlicitering
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 sammenslutningen 
skal navnlig have beføjelse til at udstede 
bindende instrukser til den part, som den 
har udliciteret aktiviteter til, vedrørende 
de udliciterede aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 105
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1680

Forslag til forordning
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 107 Artikel 107

Sammenslutninger af 
producentorganisationer

Sammenslutninger af 
producentorganisationer

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

Medlemsstaterne kan på anmodning 
anerkende sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for en 
specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 
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er oprettet på initiativ af anerkendte 
producentorganisationer.

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.

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

Or. en

Ændringsforslag 106
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1680

Forslag til forordning
Artikel 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 107 Artikel 107
Sammenslutninger af 

producentorganisationer
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.

Medlemsstaterne kan anerkende
sammenslutninger af 
producentorganisationer inden for en 
specifik sektor, 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.

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

Or. en

Ændringsforslag 107
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 304-318, 1721, 1738, 1750
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Forslag til forordning
Artikel 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 108 Artikel 108

Brancheorganisationer Brancheorganisationer

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

1. Medlemsstaterne kan anerkende
brancheorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, 
som har opnået formel anerkendelse, og:

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 forsyningskæden: forarbejdning eller 
markedsføring, herunder distribution, af 
produkter inden for én eller flere sektorer

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

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

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

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

c) der forfølger et bestemt mål under 
hensyntagen til medlemmernes og 
forbrugernes interesser, og som især har 
ét af følgende formål:

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
produktionsomkostninger, priser, om 
relevant ledsaget af prisindikatorer,
mængder og varigheden af tidligere 
indgåede kontrakter og ved at fremskaffe 
analyser af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt, nationalt
eller internationalt plan

ia) forbedring af den forventede viden om 
produktionspotentialet og fastlæggelsen af 
markedsprisen

ii) medvirken til bedre koordinering af den 
måde, produkter bringes i omsætning på, 

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

bl.a. ved markedsforskning og 
markedsundersøgelser

iia) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder

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

iii) uden at det berører bestemmelserne i 
artikel 104a og 113a, udarbejdelse af 
standardkontrakter, der er forenelige med 
EU-reglerne, vedrørende salg af 
landbrugsprodukter til købere og/eller 
levering af forarbejdede produkter til 
distributører eller detailhandlere under 
hensyntagen til behovet for at opnå 
retfærdige konkurrenceforhold og undgå 
markedsforvridning

iv) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale

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

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, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

v) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at nyskabe,
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion og i påkommende tilfælde 
forarbejdning og/eller afsætning til 
produkter, som er bedre tilpasset markedets 
behov og forbrugernes smag og ønsker, 
navnlig hvad angår produktkvalitet, 
herunder de særlige karakteristika ved 
produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

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, bedre 
forvaltning af andre rå- og hjælpestoffer, 
samtidig med at produktkvaliteten sikres, 
og jorden og vandet beskyttes, 
fødevarernes sundhedssikkerhed styrkes, 
navnlig gennem produkternes 
sporbarhed, og dyrenes sundhed og 
velfærd forbedres

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 i påkommende tilfælde 
forarbejdnings- og/eller afsætningsled
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viia) fastlæggelse af minimumskvaliteter 
og -standarder for emballering og 
præsentation

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

viii) træffe enhver foranstaltning for at 
forsvare, beskytte og fremme økologisk 
landbrug og oprindelsesbetegnelser, 
kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

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

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

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

x) tilskyndelse til moderat og ansvarligt
forbrug af produkter på det indre marked 
og/eller oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

xa) fremme af forbruget og/eller levering 
af oplysninger om produkter på det indre 
og ydre marked

xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig 
i tredjelande.

xia) gennemførelse af fælles 
foranstaltninger til forebyggelse og 
forvaltning af sundheds- og miljørisici ved 
plantebeskyttelsesprodukter for så vidt 
angår den usikkerhed, der er forbundet 
med produktion og hvis relevant 
forarbejdning og/eller markedsføring 
og/eller distribution af
landbrugsprodukter og fødevarer
xib) bidrage til forvaltningen af 
biprodukter og mindskelsen og 
forvaltningen af affald.

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 og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål:

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

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

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

b) tilpasning i fællesskab af produktionen 
og forarbejdningen til markedets behov og 
produktforbedring
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c) fremme af rationalisering og forbedring 
af produktionen og forarbejdningen.

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

Or. en

Ændringsforslag 108
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 304-318, 1697, 1706, 1738, 
1750 and 1766

Forslag til forordning
Artikel 108

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 108 Artikel 108
Brancheorganisationer Brancheorganisationer

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

1. Medlemsstaterne anerkender 
brancheorganisationer inden for de 
sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, 
som har opnået formel anerkendelse, og:

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 forsyningskæden: forarbejdning eller 
markedsføring, herunder distribution, af 
produkter inden for én eller flere sektorer

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

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

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

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

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

c) der forfølger et bestemt mål under 
hensyntagen til medlemmernes og 
forbrugernes interesser, og som især har 
ét af følgende formål:

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
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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

gennemsigtigheden i produktionen og på 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om
produktionsomkostninger, priser, om 
relevant ledsaget af prisindikatorer,
mængder og varigheden af tidligere 
indgåede kontrakter og ved at fremskaffe 
analyser af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt, nationalt
eller internationalt plan

ia) forbedring af den forventede viden om 
produktionspotentialet og fastlæggelsen af 
markedsprisen

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

iia) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder

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

iii) uden at det berører bestemmelserne i 
artikel 104a og 113a, udarbejdelse af 
standardkontrakter, der er forenelige med 
EU-reglerne, vedrørende salg af 
landbrugsprodukter til købere og/eller 
levering af forarbejdede produkter til 
distributører eller detailhandlere under 
hensyntagen til behovet for at opnå 
retfærdige konkurrenceforhold og undgå 
markedsforvridning

iv) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale

iv) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale, herunder af produkternes 
muligheder og navnlig mulighederne 
inden for grøn kemi

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, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

v) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at nyskabe,
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion og i påkommende tilfælde 
forarbejdning og/eller afsætning til 
produkter, som er bedre tilpasset markedets 
behov og forbrugernes smag og ønsker, 
navnlig hvad angår produktkvalitet, 
herunder de særlige karakteristika ved 
produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse
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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) forskning i metoder, der gør det muligt 
at begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler, bedre at forvalte
andre rå- og hjælpestoffer, samtidig med at 
produktkvaliteten sikres, og jorden og 
vandet beskyttes, fødevarernes 
sundhedssikkerhed styrkes, navnlig 
gennem produkternes sporbarhed, og 
dyrenes sundhed og velfærd forbedres

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 i påkommende tilfælde 
forarbejdnings- og/eller afsætningsled

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

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

viii) implementering af enhver 
foranstaltning til at forsvare, beskytte og 
fremme økologisk landbrug og 
oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og 
geografiske betegnelser

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

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

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

x) tilskyndelse til moderat og ansvarligt
forbrug af produkter på det indre marked 
og/eller oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre og 
fremme af forbruget og/eller levering af 
oplysninger om produkter på det indre og 
ydre marked

xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig 
i tredjelande.

xia) gennemførelse af fælles 
foranstaltninger til forebyggelse og 
forvaltning af sundheds- og miljørisici ved 
plantebeskyttelsesprodukter for så vidt 
angår den usikkerhed, der er forbundet 
med produktion og hvis relevant 
forarbejdning og/eller markedsføring 
og/eller distribution af 
landbrugsprodukter og fødevarer
xib) bidrag til forvaltningen af 
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biprodukter og affald.
2. Hvad angår brancheorganisationer i 
olivenolie- og spiseolivensektoren og 
tobakssektoren kan det bestemte mål 
omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 
mindst ét af følgende formål: 
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 109
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1774

Forslag til forordning
Artikel 108 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 108a

Anerkendelse af brancheorganisationer
1. Medlemsstaterne anerkender de 
brancheorganisationer, som ansøger 
herom, såfremt de:
a) opfylder kravene i artikel 108
b) udøver deres aktiviteter i en eller flere 
regioner på det pågældende område
c) tegner sig for en betydelig andel af de 
økonomiske aktiviteter i artikel 108, stk. 1, 
litra a)
d) ikke selv udfører produktions-, 
forarbejdnings- og/eller 
afsætningsaktiviteterne, dog med 
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forbehold for tilfældene som anført i 
artikel 108, stk. 2.
2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
brancheorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret inden den 
1. januar 2014, og som opfylder 
betingelserne i stk. 1, skal betragtes som 
anerkendte brancheorganisationer i 
henhold til artikel 108.
3. Brancheorganisationer, der har opnået 
anerkendelse efter national ret inden den 
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) foretager de med bestemte mellemrum, 
som de selv fastsætter, kontrol for at sikre, 
at de anerkendte brancheorganisationer 
opfylder betingelserne for anerkendelse
c) pålægger de i tilfælde af manglende 
opfyldelse eller uregelmæssigheder i 
gennemførelsen af foranstaltningerne, 
der er omhandlet i nærværende 
forordning, de pågældende organisationer 
de gældende sanktioner, som 
medlemsstaterne har fastsat, og beslutter, 
om anerkendelsen om nødvendigt skal 
tilbagekaldes
d) tilbagekalder de anerkendelsen, hvis 
kravene og betingelserne i denne artikel 
vedrørende anerkendelse ikke længere er 
opfyldt
e) underretter de Kommissionen én gang 
om året og senest den 31. marts om alle 
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beslutninger om udstedelse, nægtelse eller 
tilbagekaldelse af anerkendelse, der er 
truffet i løbet af det foregående 
kalenderår.

Or. en

Ændringsforslag 110
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1775

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

Ændringsforslag 111
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1775

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 
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brancheorganisationer eller anerkendte 
organisationer for andre erhvervsdrivende 
eller sammenslutninger heraf.

Or. en

Ændringsforslag 112
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 321

Forslag til forordning
Artikel 109 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 109a
Sammenslutningers rolle

1. For at forbedre og stabilisere 
funktionen af markedet for produkter med 
beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en 
beskyttet geografisk betegnelse i henhold 
til forordning (EF) nr. XXXXXXX om 
kvalitetsordninger for landbrugsprodukter 
kan medlemsstaternes producenter 
fastsætte markedsføringsbestemmelser 
vedrørende udbudsregulering, navnlig 
inden for gennemførelsen af beslutninger 
truffet af sammenslutningerne, som 
fastsat i artikel 42 i forordning (EF) nr. 
XXXXXXX om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter.
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
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d) må ikke tillade prisfastsættelse, 
herunder som vejledende pris eller 
anbefaling
e) må ikke medføre, at en alt for stor del 
af det pågældende produkt bliver 
utilgængeligt, idet det ellers ville være 
tilgængeligt
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 senest 
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. en

Ændringsforslag 113
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 322-325, 1793

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110 Artikel 110

Udvidelse af regler Udvidelse af regler
1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 

1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
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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.

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.

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.

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.

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

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

a) tegner sig for følgende procentsats af 
produktionen eller forarbejdningen af eller 
handelen med det eller de pågældende 
produkter:

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

i) ved producentorganisationer i frugt- og 
grøntsagssektoren mindst 60 % eller

ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele og 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.

b) tegner sig for, når der er tale om 
producentorganisationer, mere end 50 % af 
de pågældende producenter, og
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.
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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.

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.

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:

4. De regler, for hvilke der kan ansøges om 
udvidelse af reglernes anvendelsesområde 
til at omfatte flere erhvervsdrivende, jf. stk. 
1, skal omfatte en aktivitet, som 
overholder bestemmelserne i artikel 106c 
eller artikel 108, stk. 1, litra c).

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
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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 
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.

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.

4a. Når der findes en anerkendt 
brancheorganisation for et eller flere 
produkter, udvider medlemsstaterne ikke 
de afgørelser og former for praksis, der er 
underlagt den pågældende 
brancheorganisation.
4b. Udvidelsen af bestemmelserne som 
omtalt i stk. 1 skal som helhed 
videreformidles til operatørerne gennem 
offentliggørelse i en officiel publikation i 
den pågældende medlemsstat.
4c. Medlemsstaterne oplyser 
Kommissionen på årligt plan og senest 
den 31. marts om enhver beslutning, der 
er truffet i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 114
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1783

Forslag til forordning
Artikel 110

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 110 udgår
Udvidelse af regler

1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
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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.
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.
3. En organisation eller sammenslutning 
anses for at være repræsentativ, hvis den i 
det eller de pågældende økonomiske 
områder i en medlemsstat:
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.
Hvis ansøgningen om udvidelse af 
reglerne til flere erhvervsdrivende 
vedrører flere områder, skal 
brancheorganisationen eller 
sammenslutningen fremlægge bevis for 
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en mindsterepræsentativitet for hver af de 
i første afsnit nævnte erhvervsgrene, den 
repræsenterer, i hvert af de pågældende 
områder.
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:
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 
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produkternes kvalitet.
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.

Or. en

Ændringsforslag 115
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1826

Forslag til forordning
Artikel 111

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 111 Artikel 111
Finansielle bidrag fra producenter, der ikke 

er medlemmer
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.

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 økonomiske operatører, hvis 
aktiviteter har forbindelse med de 
pågældende produkter, kan den 
medlemsstat, der har udstedt 
anerkendelsen, efter høring af de relevante 
parter beslutte, at individuelle økonomiske 
operatører 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 
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de pågældende aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 116
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1819

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 117
Michel Dantin
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Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 327

Forslag til forordning
Artikel 112

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 112 Artikel 112

Foranstaltninger til fremme af tilpasning af 
udbuddet til efterspørgslen

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:

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 de sektorer, der er anført i 
artikel 1, stk. 2, og træffe:

a) foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten

a) foranstaltninger til forbedring af 
kvaliteten

b) foranstaltninger til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning
og afsætning

b) foranstaltninger til fremme af en bedre 
organisation af produktion, forarbejdning 
og afsætning

c) foranstaltninger, der skal gøre det lettere 
at følge markedsprisudviklingen

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.

d) foranstaltninger, der skal muliggøre 
opstilling af kort- eller langsigtede 
prognoser på grundlag af de benyttede 
produktionsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 118
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1832
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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 
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 119
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 331, 332

Forslag til forordning
Artikel 113

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

1. 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.

1. 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:

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

a) vedrøre transaktioner, der udføres efter 
den første markedsføring af det 
pågældende produkt

b) tillade fastsættelse af priser, end ikke 
vejledende eller anbefalede priser

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

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.

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.

1a. De regler, der er nævnt i stk. 1, skal 
meddeles de erhvervsdrivende i deres 
helhed ved offentliggørelse i en officiel 
publikation i den pågældende 
medlemsstat.
1b. Medlemsstaterne oplyser 
Kommissionen på årligt plan og senest 
den 31. marts om enhver beslutning, der 
er truffet i henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 120
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1843
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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

Ændringsforslag 121
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 333
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Forslag til forordning
Del II – titel II – kapitel III – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT 3 a
SYSTEMER FOR 

KONTRAKTINDGÅELSE
Artikel 113a

Aftalemæssige forhold
1. Med forbehold af artikel 104a og 105a 
om sektoren for mælk og mejeriprodukter 
og artikel 101 om sukkersektoren skal en 
kontrakt og/eller et kontrakttilbud opfylde 
kravene i stk. 2, hvis en medlemsstat 
beslutter, at enhver levering af 
landbrugsprodukter på statens område fra 
en sektor som anført i artikel 1, stk. 2, i 
denne forordning, fra en producent til en 
forarbejdende instans eller distributør 
skal være genstand for en skriftlig 
kontrakt mellem parterne, og/eller at de 
første købere skal udfærdige et skriftligt 
kontrakttilbud for levering af 
landbrugsprodukter fra producenterne.
Såfremt medlemsstaten beslutter, at en 
leverance af de pågældende produkter fra 
en producent til en køber skal være 
omfattet af en skriftlig kontrakt mellem 
parterne, skal medlemsstaten samtidig 
beslutte, hvilke trin i leveringen der skal 
være omfattet af en sådan kontrakt, i 
tilfælde af at de pågældende produkter 
leveres gennem flere mellemled.
I det tilfælde, der er beskrevet i første 
afsnit, sikrer medlemsstaterne, at 
kontrakter i de pågældende sektorer 
opfyldes, og indfører en mæglingsordning 
med henblik på de tilfælde, hvor der ikke 
kan indgås en sådan kontrakt efter fælles 
overenskomst, for at sikre et rimeligt 
aftaleforhold.
2. Kontrakten og/eller tilbuddet om en 
kontrakt skal:
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a) indgås/afgives før leveringen
b) foreligge skriftligt og
c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:
i) prisen, der skal betales for leverancen, 
og som:
– er fast og fastsat i kontrakten og/eller
– beregnes ved at kombinere forskellige 
faktorer, der er specificeret i kontrakten, 
herunder f.eks. markedsindikatorer, der 
afspejler ændringer i 
markedsbetingelserne, den leverede 
mængde og kvaliteten eller 
sammensætningen af de leverede 
landbrugsprodukter
ii) mængden og kvaliteten af de 
pågældende produkter, der kan og/eller 
skal leveres, og timingen af sådanne 
leverancer
iii) kontraktens varighed, som kan være 
enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset 
med opsigelsesbestemmelser
iv) oplysninger om betalingsperioder og -
procedurer
v) procedurer for indsamling eller 
levering af landbrugsprodukter, og
vi) bestemmelser, der finder anvendelse i 
tilfælde af force majeure.
3. Uanset stk. 1 er en kontrakt og/eller et 
tilbud om en kontrakt ikke nødvendig, 
hvis de pågældende produkter leveres af 
en producent til en køber, som er i form af 
et kooperativ, hvor producenten er 
medlem, hvis kooperativets vedtægter eller 
regler og afgørelser fastlagt i eller truffet i 
henhold til disse vedtægter indeholder 
bestemmelser, der har samme virkning 
som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) 
og c).
4. Alle elementer i de kontrakter om 
levering af landbrugsprodukter, som 
landbrugere, virksomheder, der indsamler 
produkterne, virksomheder, der 
forarbejder produkterne, eller 



AM\921910DA.doc 41/118 PE501.994v01-00

DA

distributører, herunder de elementer, der 
henvises til i stk. 2, litra c), forhandles frit 
mellem parterne.
Uanset første afsnit gælder det, at
i) såfremt en medlemsstat beslutter at gøre 
skriftlige kontrakter om levering af 
landbrugsprodukter obligatoriske i 
henhold til denne artikels stk. 1, kan den 
fastsætte en mindste gyldighedsperiode, 
der kun gælder for skriftlige kontrakter 
mellem en producent og den første køber 
af landbrugsprodukterne. En sådan 
mindste gyldighedsperiode skal være på 
mindst seks måneder og må ikke være til 
hinder for, at det indre marked kan 
fungere efter hensigten, og/eller
ii) såfremt en medlemsstat beslutter, at 
den første køber af landbrugsprodukterne 
skal afgive et skriftligt tilbud på en 
kontrakt med producenten i henhold til 
stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal 
omfatte en mindste gyldighedsperiode for 
kontrakten som fastsat i national ret til 
dette formål. En sådan 
minimumsvarighed skal være mindst seks 
måneder og må ikke hæmme det indre 
markeds funktion.
Bestemmelserne i andet afsnit berører 
ikke producentens ret til at afvise en 
sådan mindste gyldighedsperiode, 
forudsat at dette sker skriftligt. I så fald 
kan parterne frit forhandle alle 
elementerne i kontrakten, herunder dem, 
der er omhandlet i stk. 2, litra c).
5. Medlemsstater, som gør brug af 
valgmulighederne i denne artikel, 
meddeler Kommissionen, hvordan disse 
anvendes.
6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nødvendige foranstaltninger til en 
ensartet anvendelse af stk. 2, litra a) og b), 
og stk. 3, samt foranstaltninger 
vedrørende de meddelelser, 
medlemsstaterne skal afgive i henhold til 
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denne artikel. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren omhandlet 
i artikel 162, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 122
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 334

Forslag til forordning
Artikel 113 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 113b

Kontraktforhandlinger
1. En producentorganisation fra en af de 
sektorer, der er anført i artikel 1, stk. 2, i 
denne forordning, som er anerkendt i 
henhold til artikel 106, kan på vegne af 
dens producentmedlemmer for så vidt 
angår hele eller en del af deres fælles 
produktion føre forhandlinger om 
kontrakter om levering af 
landbrugsprodukter fra en producent til 
en virksomhed, som forarbejder 
produkterne, en formidler eller en 
distributør. 
2. Producentorganisationens 
forhandlinger kan finde sted:
a) uanset om ejerskabet til de pågældende 
produkter overgår fra landbrugerne til 
producentorganisationen
b) uanset om den forhandlede pris er den 
samme som for den fælles produktion fra 
nogle af eller alle producentmedlemmerne 
eller ej
c) såfremt de pågældende landbrugere 
ikke er medlemmer af nogen 
producentorganisation, som også 
forhandler sådanne kontrakter på deres 
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vegne; medlemsstaterne kan dog fravige 
denne betingelse i behørigt begrundede 
tilfælde, hvor producenterne råder over to 
forskellige produktionsenheder 
beliggende i forskellige geografiske 
områder
d) såfremt de pågældende produkter ikke 
er omfattet af en leveringsforpligtelse, der 
følger af landbrugerens medlemskab af et 
kooperativ i henhold til bestemmelserne i 
kooperativets vedtægter eller til de regler 
eller afgørelser, der er fastlagt i eller 
truffet i medfør af disse vedtægter, og
e) såfremt producentorganisationen 
underretter de kompetente myndigheder i 
den medlemsstat eller de medlemsstater, 
hvor den har sit virke, om den mængde 
landbrugsprodukter, som er genstand for 
sådanne forhandlinger.
3. I denne artikel omfatter 
producentorganisationer også 
sammenslutninger af 
producentorganisationer. 
4. For så vidt angår forhandlinger, der 
omfatter flere end én medlemsstat, træffes 
afgørelsen af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget uden 
anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3. I 
andre tilfælde træffes denne afgørelse af 
den nationale konkurrencemyndighed i 
den medlemsstat, som forhandlingerne 
vedrører. 
De afgørelser, der er omhandlet i dette 
stykke, anvendes først fra den dato, hvor 
de meddeles til de pågældende 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 123
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 335-341, 1862, 1864
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Forslag til forordning
Artikel 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 114 Artikel 114
Delegerede beføjelser Delegerede beføjelser

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

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

-a) de specifikke bestemmelser, der finder 
anvendelse på en eller flere sektorer som 
anført i artikel 1, stk. 2, i nærværende 
forordning

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

a) de særlige mål, som 
sammenslutningerne og organisationerne 
kan, skal eller ikke skal forfølge og om 
relevant tilføje disse til bestemmelserne
omhandlet i artikel 106 til 109

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

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

b) vedtægter fra organisationerne, dog 
ikke producentorganisationerne, de 
specifikke betingelser gældende for 
vedtægterne fra producentorganisationer
inden for visse sektorer, struktur, juridisk 
person, medlemskreds, størrelse, 
ansvarsforhold og aktiviteter samt
konsekvenserne af sammenlægninger
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trækkes tilbage, og sammenlægninger

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

c) tværnationale organisationer og
sammenslutninger, herunder de regler, der 
er omhandlet i denne artikels litra a) og b)

c) tværnationale organisationer og 
sammenslutninger, herunder de regler, der 
er omhandlet i denne artikels litra a), b) og 
ba)
ca) reglerne om fastlæggelse af og 
betingelser for den administrative bistand, 
som de relevante kompetente 
myndigheder skal yde i tilfælde af 
tværnationalt samarbejde

d) organisationers eller sammenslutningers 
udlicitering af aktiviteter og 
tilvejebringelse af tekniske faciliteter

d) betingelserne for organisationers eller 
sammenslutningers udlicitering af 
aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske 
faciliteter

e) den mindstemængde eller -værdi, som 
en organisations eller sammenslutnings 
salgbare produktion skal repræsentere

e) den mindstemængde eller -værdi, som 
en organisations eller sammenslutnings 
salgbare produktion skal repræsentere

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

f) udvidelse af nogle af organisationens 
regler, jf. artikel 110, til at omfatte andre 
end medlemmer og ikke-medlemmers 
obligatoriske betaling af bidrag, jf. artikel 
111, yderligere krav om repræsentativitet, 
de pågældende økonomiske områder, 
herunder Kommissionens gennemgang af 
definitionerne, minimumsperiode, som 
reglerne bør have været gældende, før de 
blev udvidet, personer eller organisationer, 
som reglerne eller bidragene gælder for, og 
under hvilke omstændigheder 
Kommissionen for en bestemt periode kan 
kræve, at udvidelsen af reglerne og de 
obligatoriske bidrag afvises eller trækkes 
tilbage
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eller trækkes tilbage.
fa) de specifikke betingelser, der finder 
anvendelse på iværksættelsen af 
aftalemæssige systemer i sektorerne som 
anført i artikel 113a, stk. 1, herunder 
tærsklerne for de produktionsmængder, 
der kan gøres til genstand for kollektive 
forhandlinger
fb) betingelser for, hvornår anerkendte 
producenter kan indgå kollektive 
horisontale og vertikale aftaler med 
konkurrenter og partnere i fødekæden om 
at medregne omkostninger til 
investeringer i bæredygtig produktion i 
priserne.

Or. en

Ændringsforslag 124
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 114

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 114 Artikel 114
Delegerede beføjelser Delegerede beføjelser

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

For at sikre at det klart defineres, hvilke 
mål og hvilket ansvar 
producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer har, for at disse 
organisationer kommer til at fungere så 
effektivt som muligt uden unødige byrder, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160, som fastsætter:
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a) de særlige mål, som 
sammenslutningerne og organisationerne 
kan, skal eller ikke skal forfølge, 
herunder undtagelserne omhandlet i 
artikel 106 til 109 

a) de særlige betingelser for anerkendelse 
af producentorganisationer og 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der udøver 
virksomhed i flere medlemsstater

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

b) reglerne om fastlæggelse af og 
betingelser for den administrative bistand, 
som de relevante kompetente 
myndigheder skal yde i forbindelse med 
organisationer, der udøver virksomhed i 
flere medlemsstater 

c) tværnationale organisationer og 
sammenslutninger, herunder de regler, 
der er omhandlet i denne artikels litra a) 
og b)

c) for organisationer, som reguleres i 
henhold til artikel 109a, litra a), aa) og b)

i) særlige mål, som organisationerne og 
sammenslutningerne kan, skal eller ikke 
skal søge at nå 
ii) regler vedrørende anerkendelse af 
organisationernes og 
sammenslutningernes struktur, 
medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold, 
aktiviteter og sammenlægninger
iii) organisationers og sammenslutningers 
udlicitering af aktiviteter og 
tilvejebringelse af tekniske faciliteter
iv) den mindstemængde eller -værdi, som 
en organisations eller sammenslutnings 
salgbare produktion skal repræsentere

d) organisationers eller
sammenslutningers udlicitering af 
aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske 
faciliteter

d) for producentorganisationers 
vedkommende i henhold til artikel 109a, 
litra a) og bb), regler vedrørende 
medlemskreds, herunder en forpligtelse 
for medlemmerne til at levere hele eller
dele af produktionen til 
producentorganisationen. 

e) den mindstemængde eller -værdi, som 
en organisations eller sammenslutnings 
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salgbare produktion skal repræsentere
f) udvidelse af nogle af organisationens 
regler, jf. artikel 110, til at omfatte andre 
end medlemmer og ikke-medlemmers 
obligatoriske betaling af bidrag, jf. artikel 
111, herunder en liste over strengere 
produktionsregler, der kan udvides i 
henhold til artikel 110, stk. 4, første afsnit, 
litra b), yderligere krav om 
repræsentativitet, de pågældende 
økonomiske områder, herunder 
Kommissionens gennemgang af 
definitionerne, minimumsperiode, som 
reglerne bør have været gældende, før de 
blev udvidet, personer eller 
organisationer, som reglerne eller 
bidragene gælder for, og under hvilke 
omstændigheder Kommissionen kan 
kræve, at udvidelsen af reglerne og de 
obligatoriske bidrag afvises eller trækkes 
tilbage.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Ændringsforslag 125
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 342

Forslag til forordning
Artikel 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 115 Artikel 115

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
undersøgelsesproceduren

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

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe de 
nødvendige foranstaltninger vedrørende 
dette kapitel, navnlig foranstaltninger 
inden for:
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undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

a) iværksættelsen af betingelser for 
anerkendelse af producentorganisationer 
og brancheorganisationer som anført i 
artikel 106b og 108a
b) de meddelelser, medlemsstaterne giver 
Kommissionen i henhold til artikel 105a, 
stk. 8, artikel 105b, stk. 7, artikel 106b, 
stk. 4, litra d) og artikel 108a, stk. 4, litra 
e)
c) procedurerne vedrørende administrativ 
bistand i tilfælde af tværnationalt 
samarbejde
d) procedurer og tekniske betingelser for 
gennemførelsen af foranstaltningerne i 
artikel 110 og 112, navnlig gennemførelse 
af begrebet "økonomisk område" som 
omhandlet i artikel 110, stk. 2.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 126
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 115

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 115 Artikel 115

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
undersøgelsesproceduren

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

Kommissionen kan ved hjælp af
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, træffe følgende foranstaltninger:
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Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

a) gennemførelse af betingelser for 
anerkendelse af producentorganisationer, 
deres sammenslutninger og 
brancheorganisationer, navnlig 
organisationer, der udøver virksomhed i 
flere medlemsstater
b) procedurerne vedrørende administrativ 
bistand i forbindelse med organisationer, 
der udøver virksomhed i flere 
medlemsstater
c) organisationer, som reguleres i 
henhold til artikel 109a, for så vidt angår 
afslag på eller ophævelse af anerkendelse
d) videregivelse af oplysninger til 
Kommissionen for så vidt angår antallet 
af anerkendte organisationer og 
sammenslutninger, herunder afslag på 
eller tilbagetrækning af anerkendelse.

Or. en

Ændringsforslag 127
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 343-345

Forslag til forordning
Artikel 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 116 Artikel 116

Andre gennemførelsesbeføjelser Andre gennemførelsesbeføjelser
Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe individuelle 
afgørelser vedrørende:

1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe individuelle 
afgørelser vedrørende:

a) anerkendelse af organisationer, der 
udøver virksomhed i flere medlemsstater, 
jf. de regler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 114, litra c)

a) anerkendelse af, afslag på eller 
ophævelse af anerkendelse af
organisationer, der udøver virksomhed i 
flere medlemsstater, jf. de regler, der er 
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vedtaget i henhold til artikel 114, litra c)
b) afslag på eller ophævelse af 
brancheorganisationens anerkendelse, 
ophævelse af udvidelsen af reglerne eller 
obligatoriske bidrag, godkendelse af eller 
afgørelse om ændringen af økonomiske 
områder, som medlemsstaterne i henhold 
til reglerne i artikel 114, litra f), har givet 
meddelelse om.

b) udvidelse af reglerne eller obligatoriske 
bidrag fra de organisationer, der er anført 
i litra a), og ophævelsen heraf.

1a. Kommissionen kan gennem 
gennemførelsesretsakter træffe 
beslutninger vedrørende godkendelse af 
eller afgørelse om ændringen af 
økonomiske områder, som 
medlemsstaterne i henhold til reglerne i 
artikel 114, litra f), har givet meddelelse 
om.
Gennemførelsesretsakterne vedtages uden 
at anvende proceduren i artikel 162, stk. 2 
eller 3.

Or. en

Ændringsforslag 128
Britta Reimers, James Nicholson
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 116

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 116 udgår
Andre gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter træffe 
individuelle afgørelser vedrørende:
a) anerkendelse af organisationer, der 
udøver virksomhed i flere medlemsstater, 
jf. de regler, der er vedtaget i henhold til 
artikel 114, litra c)
b) afslag på eller ophævelse af 
brancheorganisationens anerkendelse, 
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ophævelse af udvidelsen af reglerne eller 
obligatoriske bidrag, godkendelse af eller 
afgørelse om ændringen af økonomiske 
områder, som medlemsstaterne i henhold 
til reglerne i artikel 114, litra f), har givet 
meddelelse om.

Or. en

Ændringsforslag 129
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 346, 643

Forslag til forordning
Del II – titel II – kapitel III – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT 4a
GENNEMSIGTIGHED OG 

OPLYSNINGER OM MARKEDET
Artikel 116a

Europæisk instrument til overvågning af 
fødevarepriser

1. For at oplyse de erhvervsdrivende og 
alle offentlige instanser om prisdannelse i 
fødevareforsyningskæden og lette 
konstateringen og registreringen af 
markedsudviklinger udarbejder 
Kommissionen jævnligt rapporter om 
aktiviteterne og resultaterne i forbindelse 
med de undersøgelser, der gennemføres af 
det europæiske instrument til overvågning 
af fødevarepriser, og fremlægger disse for 
Rådet og Europa-Parlamentet og 
offentliggør resultaterne.
2. I henhold til stk. 1 og i tilknytning til 
aktiviteterne hos de nationale 
statistikinstitutter og de nationale 
prisobservatorier og uden at landbrugere 
pålægges yderligere byrder indsamler 
instrumentet navnlig de statistiske data og 
oplysninger, der er nødvendige for at 
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udarbejde analyser og undersøgelser 
vedrørende:
a) produktion og forsyning
b) mekanismerne for prisdannelse og så 
vidt muligt fortjenstmarginerne i løbet af 
forsyningskæden for fødevarer i Unionen 
og medlemsstaterne
c) tendenserne for prisudvikling og så vidt 
muligt fortjenstmarginerne på alle 
niveauer af forsyningskæden for 
fødevarer i Unionen og medlemsstaterne 
og i alle landbrugs- og 
landbrugsfødevaresektorer, navnlig 
sektorerne for frugt og grøntsager, mælk 
og mejeriprodukter samt kød
d) prognoserne for markedsudviklingen 
på kort og mellemlang sigt.
I henhold til nærværende stykke 
undersøger instrumentet navnlig 
eksporten og importen, råvarepriserne, de 
forbrugerbetalte priser, 
fortjenstmarginerne, 
produktionsomkostningerne, 
omkostningerne i forbindelse med 
forarbejdning og distribution på alle 
niveauer af forsyningskæden for 
fødevarer i Unionen og medlemsstaterne.
3. De oplysninger, der er offentliggjort af 
det europæiske instrument til overvågning 
af fødevarepriser, skal behandles 
fortroligt. Kommissionen sikrer, at 
oplysningerne ikke kan bruges til at 
identificere individuelle aktører.

Or. en

Ændringsforslag 130
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1917
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Forslag til forordning
Artikel 129 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 129a
Import af humle

1. Humleprodukter må kun importeres fra 
tredjelande, hvis deres kvalitetskendetegn 
mindst svarer til dem, som er fastsat for de 
samme produkter, der er høstet i EU eller 
fremstillet af sådanne produkter.
2. Produkter, der ledsages af en attest 
udstedt af oprindelseslandets 
myndigheder og anerkendt som ligestillet 
med det certifikat, der er nævnt i artikel 
59b, anses for at udvise de kendetegn, der 
er nævnt i stk. 1 i nærværende artikel.
For humlepulver, lupulinberiget 
humlepulver, humleekstrakt og 
blandingsprodukter af humle kan attesten 
kun anerkendes som ligestillet med 
certifikatet, hvis alfasyreindholdet i disse 
produkter ikke er lavere end indholdet i 
den humle, de er fremstillet af.
3. For at mindske den administrative 
byrde kan Kommissionen ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 160 fastsætte 
betingelserne for, hvornår forpligtelserne 
vedrørende en ligestillingsattest og 
mærkning af emballage ikke finder 
anvendelse.
4. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, regler vedrørende denne artikel, 
herunder regler om anerkendelse af 
ligestillingsattester og om kontrol med 
humleimporten.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 362

Forslag til forordning
Artikel 130 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130a
Import af råsukker til raffinering: 
eksklusiv 3-måneders periode for 

heltidsraffinaderier
1. Indtil udgangen af produktionsåret 
2019/2020 tildeles heltidsraffinaderier en 
eksklusiv importkapacitet på 2 500 000 t 
pr. produktionsår, udtrykt i hvidt sukker.
2. Den eneste 
sukkerroeforarbejdningsvirksomhed, der 
var i funktion i 2005 i Portugal, betragtes 
som heltidsraffinaderi.
3. Der udstedes kun importlicenser for 
sukker til raffinering til 
heltidsraffinaderier, hvis de pågældende 
mængder ikke overstiger de mængder, der 
er omhandlet i stk. 1. Licenserne kan kun 
overdrages mellem heltidsraffinaderier, 
og deres gyldighed udløber ved udgangen 
af det produktionsår, de er udstedt for.
Dette stykke gælder for de første tre 
måneder af hvert produktionsår.
4. Det er nødvendigt at sikre, at det 
importerede sukker til raffinering 
raffineres i henhold til nærværende 
underafsnit, og derfor kan Kommissionen 
ved vedtagne delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 
vedtage: 
a) definitioner for importordningernes 
virkemåde, jf. stk. 1
b) de betingelser og krav, en 
erhvervsdrivende skal opfylde for at
kunne ansøge om importlicens, herunder 
at der skal stilles sikkerhed
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c) regler for administrative sanktioner.
5. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 162, stk. 2, 
vedtage de nødvendige bestemmelser 
vedrørende de bilag og dokumenter, der 
skal fremlægges i forbindelse med de 
gældende krav og forpligtelser for 
importørerne, navnlig 
heltidsraffinaderier.

Or. en

Ændringsforslag 132
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 363

Forslag til forordning
Artikel 130 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 130b
Suspension af importtolden for sukker

I overensstemmelse med mekanismen i 
artikel 101da og indtil udgangen af 
produktionsåret 2019/2020 kan 
Kommissionen ved gennemførelsesretsakt 
suspendere anvendelsen af importtold helt 
eller delvist for visse mængder af 
nedenstående produkter med henblik på 
at sikre den nødvendige forsyning til det 
europæiske sukkermarked: 
a) sukker henhørende under KN-kode 
1701
b) isoglukose henhørende under KN-kode 
1702, 3010, 1702 40 10, 1702 60 10 og 
1702 9030.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 133
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 1945, 1947, 1948

Forslag til forordning
Artikel 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 133 Artikel 133

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

1. I det omfang det er nødvendigt for at 
muliggøre eksport på grundlag af 
noteringerne eller priserne på 
verdensmarkedet, og hvis betingelserne på 
det indre marked henhører under 
anvendelsesområdet for artikel 154, stk. 1, 
og inden for de begrænsninger, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218 og i henhold til artikel 3, stk. 5, 
i traktaten om Den Europæiske Union,
kan forskellen mellem disse noteringer 
eller priser og priserne i EU, udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

a) produkter fra følgende sektorer, der skal 
eksporteres i uforarbejdet stand

a) produkter fra følgende sektorer, der skal 
eksporteres i uforarbejdet stand

i) korn i) korn
ii) ris ii) ris

iii) sukker, for så vidt angår de produkter, 
der er anført i del III, litra b), c), d) og g), i 
bilag I

iii) sukker, for så vidt angår de produkter, 
der er anført i del III, litra b), c), d) og g), i 
bilag I

iv) oksekød iv) oksekød

v) mælk og mejeriprodukter v) mælk og mejeriprodukter
vi) svinekød vi) svinekød

vii) æg vii) æg
viii) fjerkrækød viii) fjerkrækød

b) produkter nævnt i denne artikels litra a), 
punkt i) til iii), v) og vii), som eksporteres i 
form af forarbejdede varer i 
overensstemmelse med Rådets forordning

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

(EF) nr. 1216/2009 af 30. november 2009 
om en ordning for handelen med visse 
varer fremstillet af landbrugsprodukter, 
herunder produkter, som eksporteres i 
form af produkter, der ikke er medtaget i 
traktatens bilag I, jf. Kommissionens 
forordning (EU) nr. 578/2010 af 29. juni 
2010, og i form af produkter, der 
indeholder sukker nævnt i bilag I, del X, 
litra b).

2. Eksportrestitutionerne for produkter, der 
eksporteres i form af forarbejdede varer, 
må ikke være større end dem, der gælder 
for de samme produkter, når de eksporteres 
i uforarbejdet stand.

2. Eksportrestitutionerne for produkter, der 
eksporteres i form af forarbejdede varer, 
må ikke være større end dem, der gælder 
for de samme produkter, når de eksporteres 
i uforarbejdet stand.

2a. Med forbehold af artikel 154, stk. 1, 
og artikel 159, er restitutionen for de 
produkter, der er omhandlet i stk. 1, 0 
EUR.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
foranstaltninger til anvendelse af denne 
artikel. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 134
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 364

Forslag til forordning
Artikel 135

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 135 Artikel 135

Fastsættelse af eksportrestitutioner Fastsættelse af eksportrestitutioner

1. Eksportrestitutionerne skal være ens for 
hele EU. De kan differentieres efter 
destination, især når 
verdensmarkedssituationen, specifikke 
krav på visse markeder eller forpligtelser, 

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

der følger af aftaler indgået i henhold til 
traktatens artikel 218, gør dette nødvendigt.

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

2. Kommissionen fastsætter restitutioner
for en begrænset periode ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Disse kan fastsættes ved licitation for 
korn, ris, sukker, mælk og 
mejeriprodukter.
2a. Der tages hensyn til et eller flere af 
følgende aspekter, når der fastsættes 
restitutioner for et bestemt produkt:
a) den nuværende situation og den 
forventede fremtidige udvikling med 
hensyn til:
i) priser og disponible mængder af 
produktet på markedet i EU
ii) priserne for produktet på 
verdensmarkedet
b) målsætningerne for den fælles 
markedsordning, som er at sikre ligevægt 
og en naturlig udvikling i priserne og 
handelen på dette marked
c) behovet for at undgå forstyrrelser, som 
vil kunne medføre langvarig uligevægt 
mellem udbud og efterspørgsel på 
markedet i EU
d) den påtænkte eksports økonomiske 
aspekter
e) de begrænsninger, der følger af aftaler 
indgået i henhold til traktatens artikel 218
f) behovet for at skabe ligevægt mellem 
anvendelsen af EU-basisprodukter i 
fremstillingen af forarbejdede produkter, 
der skal eksporteres til tredjelande, og 
anvendelsen af tredjelandsprodukter, som 
er indført under forædlingsordninger
g) de mest fordelagtige afsætnings- og 
transportomkostninger fra markedet i EU 
til havne i EU eller til andre eksportsteder 
sammen med forsendelsesomkostninger til 
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bestemmelseslandene
h) efterspørgslen på markedet i EU
i) for så vidt angår svinekød, æg og 
fjerkrækød forskellen mellem priserne i 
EU og priserne på verdensmarkedet for 
den mængde foderkorn, der i EU er 
nødvendig for at fremstille produkterne i 
de pågældende sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 135
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 367

Forslag til forordning
Artikel 141

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 141 Artikel 141

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

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

Gennemførelsesretsakterne vedtages uden 
at anvende proceduren i artikel 162, stk. 2 
eller 3.

Or. en

Ændringsforslag 136
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 368, 369, 2018
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Forslag til forordning
Artikel 143

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 143 Artikel 143
Anvendelse af traktatens artikel 101 til 106 Anvendelse af traktatens artikel 101 til 106

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning, finder traktatens artikel 101 til 
106 og gennemførelsesbestemmelserne 
hertil, jf. dog artikel 144 til 145 i denne 
forordning, anvendelse på alle aftaler, 
vedtagelser og former for praksis, der er 
omhandlet i traktatens artikel 101, stk. 1, 
og artikel 102, og som vedrører 
produktionen af eller handelen med 
landbrugsprodukter.

Medmindre andet er bestemt i denne 
forordning i henhold til traktatens artikel 
42, finder traktatens artikel 101 til 106 og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil, jf. 
dog artikel 143a til 145 i denne forordning, 
anvendelse på alle aftaler, vedtagelser og 
former for praksis, der er omhandlet i 
traktatens artikel 101, stk. 1, og artikel 102, 
og som vedrører produktionen af eller 
handelen med landbrugsprodukter.

For at forbedre det indre markeds 
funktion og sikre en ensartet anvendelse 
af EU's konkurrenceregler inden for 
landbrugs- og landbrugsfødevaresektoren, 
koordinerer Kommissionen de forskellige 
nationale konkurrencemyndigheders 
aktioner. Kommissionen offentliggør i den 
forbindelse retningslinjer og vejledninger 
for god praksis, som skal tydeliggøre 
foranstaltningerne for de forskellige 
nationale konkurrencemyndigheder og 
virksomheder inden for landbrugs- og 
landbrugsfødevaresektoren.

Or. en

Ændringsforslag 137
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 370

Forslag til forordning
Artikel 143 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 143a
Det relevante marked
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1. Definitionen af det relevante marked er 
et værktøj til at identificere og definere 
grænserne for konkurrencen mellem 
virksomheder og er baseret på to 
kumulative elementer:
a) det relevante produktmarked: I 
henhold til nærværende kapitel betyder 
"produktmarked" det marked, der 
omfatter de produkter, der betragtes som 
udskiftelige eller substituerbare af 
forbrugerne i kraft af produktets 
egenskaber, pris og anvendelsesformål
b) det relevante geografiske marked: I 
henhold til nærværende kapitel betyder 
"geografiske marked" det område, inden 
for hvilket de deltagende virksomheder 
afsætter de relevante varer og 
tjenesteydelser, som frembyder 
tilstrækkeligt homogene 
konkurrencevilkår, og som kan adskilles 
fra tilgrænsende geografiske områder, 
navnlig på grund af væsentlige forskelle i 
konkurrencevilkårene.
2. Med henblik på definitionen af det 
relevante marked finder følgende 
principper anvendelse:
a) det relevante produktmarked betragtes 
for så vidt angår råvarer i første instans 
som markedet for produkter fra en given 
plante- eller dyreart; enhver hensyntagen 
til et underliggende niveau er behørigt 
begrundet
b) det relevante geografiske marked 
betragtes for så vidt angår råvarer i første 
instans som EU-markedet; enhver 
hensyntagen til et underliggende niveau 
er behørigt begrundet.

Or. en

Ændringsforslag 138
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 371
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Forslag til forordning
Artikel 143 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 143b
Dominerende stilling

1. I henhold til dette kapitel betyder 
"dominerende stilling" en virksomheds 
økonomiske magtposition, som sætter 
denne i stand til at hindre, at der 
opretholdes en effektiv konkurrence på 
det relevante marked, idet den kan udvise 
en i betydeligt omfang uafhængig adfærd 
over for sine konkurrenter og kunder og i 
sidste instans over for forbrugerne.
2. Der er ikke tale om en dominerende 
stilling, når en virksomhed eller flere 
virksomheder har indgået en horisontal 
aftale inden for landbrugssektoren og 
landbrugsfødevareindustrien, hvor 
markedsandelene på det relevante marked 
er mindre end de markedsandele, der 
opretholdes af de største virksomheder på 
samme relevante marked på næste niveau 
i forsyningskæden.

Or. en

Ændringsforslag 139
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 372-376

Forslag til forordning
Artikel 144

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 144 Artikel 144

Undtagelser fra målsætningerne for den 
fælles landbrugspolitik samt 
landbrugsorganisationer eller 

sammenslutninger deraf

Undtagelser fra målsætningerne for den 
fælles landbrugspolitik samt 

landbrugsorganisationer, deres 
organisationer eller sammenslutninger af 

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

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

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

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

Aftalerne, vedtagelserne og samordnet 
praksis, der er omhandlet i dette stykke, 
formodes at opfylde bestemmelserne i 
traktatens artikel 101, stk. 3.
Dette stykke finder ikke anvendelse, hvis 
konkurrencen er udelukket.
1a. Aftalerne, vedtagelserne og samordnet 
praksis, der er anført i stk. 1, medfører 
ikke et krav om at anvende en fast pris, 
med forbehold af aftalerne som anført i 
artikel 104a, 105a, 113a og 113b.
1b. Aftalerne, vedtagelserne og samordnet 
praksis mellem landbrugere, 
producentorganisationer eller 
sammenslutninger af 
producentorganisationer, der er anført i 
artikel 143, er omfattet af 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1/2003. 

2. Efter at have indhentet udtalelse fra 
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medlemsstaterne og hørt de pågældende 
virksomheder eller sammenslutninger af 
virksomheder og enhver anden fysisk eller 
juridisk person, som Kommissionen 
skønner det nødvendigt at høre, har 
Kommissionen med forbehold af EU-
Domstolens kontrol som den eneste 
kompetence til ved vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter at afgøre for 
hvilke aftaler, vedtagelser og former for 
praksis betingelserne i stk. 1 er opfyldt.
Kommissionen fastslår dette på eget 
initiativ eller efter anmodning fra en 
medlemsstats myndighed eller en 
virksomhed eller 
virksomhedssammenslutning, der har 
interesse heri.
3. Ved offentliggørelsen af den afgørelse, 
der er nævnt i stk. 2, første afsnit, anføres 
de interesserede parter og afgørelsens 
væsentligste indhold. Der skal tages 
hensyn til virksomhedernes legitime 
interesse i, at deres 
forretningshemmeligheder ikke røbes.

Or. en

Ændringsforslag 140
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 381-385, 2029

Forslag til forordning
Artikel 145

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Artikel 145 Artikel 145

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte 
brancheorganisationer

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte 
brancheorganisationer

1. Traktatens artikel 101, stk. 1, finder ikke 
anvendelse på de aftaler, vedtagelser og 
former for praksis mellem 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til denne forordnings artikel 108, 

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

hvad angår gennemførelse af de aktiviteter, 
der er nævnt i artikel 108, stk. 1, litra c), i 
denne forordning, og hvad angår sektoren 
for olivenolie og spiseolie og tobak denne 
forordnings artikel 108, stk. 2.

2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis: 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis:

a) aftaler, vedtagelser og former for praksis 
er blevet anmeldt til Kommissionen

a) aftaler, vedtagelser og former for praksis 
er blevet anmeldt til Kommissionen

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

b) ikke Kommissionen inden for en frist på 
to måneder regnet fra modtagelsen af den 
nødvendige underretning ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget 
uden at anvende proceduren i artikel 162, 
stk. 2 eller 3, har erklæret, at disse aftaler 
henhører under anvendelsesområdet for 
stk. 4.

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

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

3a. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 i 
denne artikel træder aftalerne, 
vedtagelserne og samordnet praksis som 
anført i stk. 1 i kraft i krisesituationer og 
meddeles Kommissionen, så snart de er 
vedtaget.
Fra meddelelsestidspunktet har 
Kommissionen en frist på 21 dage til ved 
gennemførelsesretsakter, der er vedtaget 
uden at anvende proceduren i artikel 162, 
stk. 2 eller 3, at erklære, at disse aftaler 
henhører under anvendelsesområdet for 
stk. 4.

4. Aftaler, vedtagelser og former for 
samordnet praksis erklæres under alle 
omstændigheder for uforenelige med EU-
reglerne, hvis de:

4. Aftaler, vedtagelser og former for 
samordnet praksis erklæres under alle 
omstændigheder for uforenelige med EU-
reglerne, hvis de:

a) kan medføre en eller anden form for 
opdeling af markederne i EU

a) kan medføre en eller anden form for 
opdeling af markederne i EU

b) kan bevirke, at den fælles 
markedsordning ikke fungerer 
tilfredsstillende

b) kan bevirke, at den fælles 
markedsordning ikke fungerer 
tilfredsstillende

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

som ikke er absolut nødvendige for at nå 
de mål for den fælles landbrugspolitik, der 
tilsigtes med brancheorganisationens 
foranstaltninger

d) omfatter fastsættelse af priser eller 
kvoter

d) omfatter fastsættelse af priser

e) kan skabe forskelsbehandling eller 
udelukke konkurrencen for en væsentlig 
del af de pågældende produkter.

e) kan skabe forskelsbehandling eller 
udelukke konkurrencen for en væsentlig 
del af de pågældende produkter.

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

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

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

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

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

6. For flerårige aftaler gælder meddelelsen 
for det første år også for aftalens følgende 
år.

6a. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der fastlægges 
foranstaltninger, som er nødvendige for 
en ensartet anvendelse af denne artikel. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren omhandlet 
i artikel 162, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 141
Michel Dantin
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Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 387, 2050, 2054

Forslag til forordning
Artikel 154

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 154 Artikel 154

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

1. For at kunne reagere effektivt over for 
markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU, en 
betydelig stigning i 
produktionsomkostningerne som 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, eller andre 
faktorer, der påvirker markedet, i tilfælde, 
hvor en sådan situation sandsynligvis vil 
fortsætte eller forværre sig, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes, og forudsat, at alle de øvrige 
foranstaltninger, der kan træffes i 
henhold til denne forordning, 
forekommer utilstrækkelige.

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

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

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

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og 
så længe det er nødvendigt udvide eller 
ændre anvendelsesområdet, varigheden 
eller andre aspekter i denne forordning 
eller suspendere importtolden helt eller 
delvis for visse mængder eller perioder, 
eller tildele midler med henblik på at 
fremme eksportrestitutionerne i del III, 
kapitel VI, eller bestå i en særlig støtte til 
producenter for at afbøde virkningerne af 
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alvorlige markedsforstyrrelser.
2. Foranstaltningerne i stk. 1, finder ikke
anvendelse på produkterne i afdeling 2 i 
del XXVI i bilag I.

2. Med forbehold af artikel 133, stk. 1, 
finder foranstaltningerne i stk. 1 
anvendelse på alle produkter i bilag I.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
bestemmelser til anvendelse af stk. 1, i 
denne artikel. Sådanne regler kan navnlig 
vedrøre procedurer og tekniske kriterier. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
bestemmelser til anvendelse af stk. 1, i 
denne artikel. Sådanne regler kan navnlig 
vedrøre procedurer og tekniske kriterier. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 142
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 389, 2069, 2074, 2086, 2088, 
2092

Forslag til forordning
Artikel 155

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 155 Artikel 155
Foranstaltninger vedrørende

dyresygdomme og manglende 
forbrugertillid som følge af risici for folke-, 

dyre- eller plantesundheden

Foranstaltninger vedrørende
skadedyrsangreb, dyre- og 

plantesygdomme og manglende 
forbrugertillid som følge af risici for folke-, 

dyre- eller plantesundheden

1. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakter ekstraordinære 
støtteforanstaltninger:

1. Kommissionen udarbejder ved 
delegerede retsakter, der vedtages efter 
proceduren i artikel 161, ekstraordinære 
støtteforanstaltninger:

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

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

b) for at tage hensyn til alvorlige b) for at tage hensyn til alvorlige 
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markedsforstyrrelser, der direkte skyldes 
manglende forbrugertillid som følge af 
risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden.

markedsforstyrrelser, der direkte skyldes 
manglende forbrugertillid som følge af 
risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.
2. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 1, gælder for følgende sektorer:

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

a) oksekød a) oksekød

b) mælk og mejeriprodukter b) mælk og mejeriprodukter
c) svinekød c) svinekød

d) fåre- og gedekød d) fåre- og gedekød
e) æg e) æg

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

Foranstaltningerne i stk. 1, litra b), om 
manglende forbrugertillid som følge af 
risici for folke- eller plantesundheden 
finder også anvendelse på andre 
landbrugsprodukter.

2a. Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter, som vedtages i 
overensstemmelse med hasteproceduren i 
artikel 161, udvide listen over produkter 
som omtalt i stk. 2.

3. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 1, træffes efter anmodning fra den eller 
de berørte medlemsstater.

3. De foranstaltninger, der er omhandlet i 
stk. 1, træffes efter anmodning fra den eller 
de berørte medlemsstater.

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

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

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

5. EU medfinansierer henholdsvis 50 % og 
75 % af de udgifter, medlemsstaterne har 
afholdt for foranstaltningerne i stk. 1, litra 
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a) og b). Foranstaltningerne kan omfatte 
skattefordele eller præferencelån til 
landbrugere. Sådanne fordele og lån 
finansieres over forordning [om udvikling 
af landdistrikterne].

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

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

6. Bidrager producenterne til dækning af 
medlemsstaternes udgifter, sørger 
medlemsstaterne for, at dette ikke medfører 
fordrejning af konkurrencevilkårene 
mellem producenterne i de forskellige 
medlemsstater.

6. Bidrager producenterne til dækning af 
medlemsstaternes udgifter, sørger 
medlemsstaterne for, at dette ikke medfører 
fordrejning af konkurrencevilkårene 
mellem producenterne i de forskellige 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 143
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 390

Forslag til forordning
Artikel 156

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156 Artikel 156
Foranstaltninger til løsning af specifikke 

problemer
Foranstaltninger til løsning af specifikke 

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

1. Kommissionen udarbejder ved 
delegerede retsakter, der vedtages efter 
proceduren i artikel 161, de 
nødforanstaltninger, der er nødvendige og 
berettigede for at løse specifikke 
problemer. Sådanne foranstaltninger kan 
fravige denne forordnings bestemmelser, 
men kun i det strengt nødvendige omfang 
og tidsrum.

2. For at løse specifikke problemer 
vedtager Kommissionen i særligt 
begrundede hastende tilfælde
gennemførelsesretsakter, der straks 

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

henhold til proceduren i artikel 161.

Or. en

Ændringsforslag 144
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 391, 2104

Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156a
Foranstaltninger til løsning af alvorlige 
skævheder på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet
1. Fra den 1. april 2015 kan 
Kommissionen i tilfælde af en alvorlig 
uligevægt på markedet for mælk og 
mejeriprodukter og ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, beslutte at tildele en støtte til de 
mælkeproducenter, der frivilligt 
indskrænker produktionen med mindst 
5 % i forhold til samme periode året før 
og i løbet af en periode på mindst tre 
måneder, som kan fornys.
Såfremt Kommissionen tildeler denne 
støtte ved gennemførelsesretsakter 
vedtaget i overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, pålægger den ligeledes en afgift for 
de mælkeproducenter, der øger deres 
produktion med mindst 5 % i forhold til 
samme periode året før og i løbet af en 
periode på mindst tre måneder, som kan 
fornys.
2. Kommissionen skal i forbindelse med 
foranstaltningerne omhandlet i stk. 1 tage 
behørigt hensyn til udviklingen i 
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produktionsomkostningerne, især med 
hensyn til udgifterne til input.
3. De mælkemængder, der gives gratis til 
velgørende organisationer også benævnt 
partnerorganisationer i henhold til artikel 
29, stk. 3, litra b) i COM(2012)0617, kan 
under de betingelser, der er fastsat af 
Kommissionen i henhold til stk. 4, anses 
som en nedgang i produktionen.
4. Produkter fra de virksomheder, som 
har iværksat dette system i henhold til 
betingelserne som anført i stk. 1, første 
afsnit, får prioritetsret til foranstaltninger 
til markedsintervention som omtalt i del 
II, afsnit I, på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet.
5. Denne mekanisme skal være effektiv og 
passende, og derfor tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter i artikel 160 for at 
fastsætte:
a) de kriterier, der skal opfyldes for at 
være støtteberettiget
b) de specifikke betingelser, der sætter 
gang i denne mekanisme
c) de betingelser, som skal gælde, for at 
den gratis udlevering af mælk til 
velgørende organisationer i henhold til 
stk. 2 kan anses som en nedgang i 
produktionen
d) de betingelser for tilbagebetaling af 
støtten i tilfælde af manglende 
overholdelse af forpligtelserne til at skære 
i produktionen sammen med eventuelle 
renter i henhold til de gældende regler.
6. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nødvendige foranstaltninger vedrørende 
støttebeløbet og afgiften i henhold til stk. 
1.
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.
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Or. en

Ændringsforslag 145
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2067

Forslag til forordning
Artikel 156 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156b
Foranstaltninger mod forstyrrelser i 

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

Or. en

Ændringsforslag 146
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 392

Forslag til forordning
Del V – kapitel I – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

AFSNIT 3A
AFTALER, VEDTAGELSER OG 

SAMORDNET PRAKSIS I PERIODER 
MED ALVORLIGE SKÆVHEDER PÅ 

MARKEDERNE
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Or. en

Ændringsforslag 147
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 392

Forslag til forordning
Artikel 156 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156c
Anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 

1
1. I perioder med alvorlige skævheder på 
markederne kan Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2, beslutte, at artikel 101, stk. 1, i 
traktaten under ingen omstændigheder 
finder anvendelse på aftaler, vedtagelser 
og samordnet praksis mellem anerkendte 
producentorganisationer, 
sammenslutninger af disse og anerkendte
brancheorganisationer inden for en af de 
i artikel 1, stk. 2, i nærværende 
forordning nævnte sektorer, eftersom 
disse aftaler, vedtagelser eller samordnet 
praksis har til formål at stabilisere den 
berørte sektor gennem foranstaltninger til 
prisfastsættelse og udbudskontrol.
Nærværende stykke finder ligeledes 
anvendelse på aftaler, vedtagelser og 
samordnet praksis mellem organisationer.
2. Stk. 1 finder udelukkende anvendelse, 
hvis Kommissionen allerede har indført 
en af de i dette kapitel omtalte 
foranstaltninger, eller hvis den har givet 
tilladelse til aktivering af offentlig 
intervention eller støtte til privat oplagring 
i henhold til kapitel I, afsnit I, del II, og 
hvis de i stk. 1 omtalte aftaler, vedtagelser 
og samordnet praksis anses for 
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velbegrundede af de(n) berørte 
medlemsstat(er) som følge af skævheden 
på markedet.
3. De i stk. 1 omtalte aftaler, vedtagelser 
og samordnet praksis må højst have en 
varighed på 6 måneder, medmindre 
Kommissionen har givet tilladelse til en 
forlængelse med 6 måneder gennem en 
gennemførelsesafgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 148
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 396

Forslag til forordning
Artikel 157 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 157a
Obligatoriske erklæringer i mælke- og 

mejerisektoren
Fra den 1. april 2015 erklærer de første 
opkøbere af råmælk til den kompetente 
nationale myndighed, hvor meget råmælk 
de har fået leveret hver måned.
I denne artikel og i artikel 104a forstås 
ved "første køber" virksomheder eller 
sammenslutninger, som køber mælk af 
producenter med henblik på:
a) indsamling, emballering, oplagring, 
afkøling eller forarbejdning, herunder på 
kontrakt
b) salg til en eller flere virksomheder, der 
behandler eller forarbejder mælk eller 
andre mejeriprodukter.
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om den mængde råmælk, der 
er omhandlet i første afsnit.
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Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om regler for 
indholdet og formatet af og tidspunktet 
for sådanne erklæringer og 
foranstaltninger vedrørende de 
meddelelser, som medlemsstaterne skal 
give i henhold til denne artikel. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 149
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 398-404, 2120, 2130

Forslag til forordning
Artikel 158

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 158 Artikel 158

Kommissionens indberetningspligt Kommissionens indberetningspligt
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport:

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport:

a) hvert tredje år efter 2013 om 
gennemførelsen af de foranstaltninger 
vedrørende biavlssektoren, som er fastsat i 
artikel 52, 53 og 54

a) hvert tredje år efter denne forordnings 
ikrafttræden:

i) om gennemførelsen af de 
foranstaltninger vedrørende 
biavlssektoren, som er fastsat i artikel 52, 
53 og 54
ii) om anvendelsen af konkurrenceregler 
på landbrugs- og fødevaresektoren i alle 
medlemsstater, navnlig med henblik på at 
anvende undtagelserne i artikel 144 og 
artikel 145, herunder mulige forskelle 
med hensyn til fortolkningen og 
gennemførelsen af de nationale og
europæiske konkurrenceregler, ledsaget 
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af eventuelle relevante forslag 
iii) om de forholdsregler, der er truffet for 
at beskytte oprindelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser mod kopiering i 
tredjelande

b) senest den 30. juni 2014 og igen senest 
den 31. december 2018 om 
markedsudviklingen for mælk og 
mejeriprodukter, og navnlig om 
anvendelsen af artikel 104 til 107 og 
artikel 145 inden for den sektor, der bl.a. 
vedrører tiltag, der skal tilskynde 
landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 
produktion, ledsaget af eventuelle relevante 
forslag.

b) senest den 30. juni 2014 og igen senest 
den 31. december 2018 om 
markedsudviklingen for mælk og 
mejeriprodukter, og navnlig om 
anvendelsen af artikel 104a, 105a, 105b og 
artikel 157a inden for den sektor, der især 
vurderer virkningerne for 
mælkeproducenterne og 
mælkeproduktionen i ugunstigt stillede 
regioner i forbindelse med det generelle 
mål om at bevare produktionen i sådanne 
regioner, og som omfatter tiltag, der skal 
tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 
om fælles produktion, ledsaget af 
eventuelle relevante forslag

ba) senest den 31. december 2014:
i) om mulighederne for at indføre særlige 
normer for markedsføring af svinekød og 
fåre- og gedekød. Denne rapport 
indeholder de relevante bestemmelser, 
som Kommissionen foreslår vedtaget ved 
delegerede retsakter
ii) om indførelse af forenklede 
markedsføringsstandarder for lokale 
dyreracer og plantesorter, der bruges og 
produceres af småproducenter, ledsaget af 
passende forslag med henblik på at 
afhjælpe producenters problemer med at 
overholde EU's 
markedsføringsstandarder 
iii) om konkurrenceevne og 
bæredygtighed inden for landbrugs- og 
fødevaresektoren, efterfulgt af en anden 
rapport den 31. december 2019
iv) om udviklingen af markedssituationen 
og forsyningskæden for sukker, efterfulgt 
af en rapport den 1. juli 2018 om 
udviklingen af markedssituationen for 
sukker, herunder muligheden for at 
afbryde den nuværende kvoteordning 
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samt om sektorens fremtid efter 2020, idet 
der lægges særlig vægt på behovet for at 
opretholde en rimelig kontraktmæssig 
ordning og et system til meddelelse af 
sukkerpriser, sammen med eventuelle 
passende forslag 
v) om en forenklet ordning for fakultative 
forbeholdte betegnelser i 
oksekødssektoren, herunder de 
nuværende rammer for frivillig 
mærkning, samt de relevante vilkår i 
forbindelse med avl, produktion og foder, 
der kan tilføre værdi i oksekødssektoren, 
sammen med eventuelle passende forslag
ba) senest fire år efter denne forordnings 
ikrafttræden, om anvendelsen og 
effektiviteten af 
markedsforvaltningsredskaber og deres 
anvendelse i en ny international kontekst, 
herunder overensstemmelsen med 
bestemmelserne i traktatens artikel 39, 
sammen med eventuelle passende forslag.

Or. en

Ændringsforslag 150
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2146

Forslag til forordning
Artikel 159

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 159 Artikel 159

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

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

denne forordning finder anvendelse på, 
de(t) år, for hvilke(t) der ønskes 
supplerende støtte, og som gennemføres i 
tilfælde, der går ud over den normale 
markedsudvikling.

Ovennævnte gælder især for midler i: Ovennævnte gælder især for midler i:

a) del II, afsnit I, kapitel I a) del II, afsnit I, kapitel I
b) del III, kapitel VI og b) del III, kapitel VI og

c) kapitel I i denne del. c) kapitel I i denne del.

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

Or. en

Ændringsforslag 151
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Artikel 163

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 163 Artikel 163

Ophævelse Ophævelse
1. Forordning (EF) nr. 1234/2007 ophæves. 1. Forordning (EF) nr. 1234/2007 ophæves.

Følgende bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1234/2007 [Forordning (EU) nr. 
KOM(2010)799] finder dog fortsat 
anvendelse:

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

a) for sukkersektoren, del I, afsnit II, 
artikel 142, artikel 153, stk. 1, første 
afsnit, artikel 153, stk. 2 og 3, artikel 156, 
bilag III, del II, og bilag VI [del II, afsnit 
I, artikel 248, 260 til 262 og bilag III, del 
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II, i forordning (EU) nr. KOM(2010)799] 
indtil udgangen af produktionsåret 
2014/2015 for sukker den 30. september 
2015
b) mælkeproduktionsreguleringsordningen 
i del II, afsnit I, kapitel III, og bilag IX og 
X [del II, afsnit I, kapitel III, og bilag 
VIII og IX i forordning (EU) nr. 
KOM(2010)799] anvendes indtil den 31.
marts 2015

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

c) for vinsektoren: c) for vinsektoren:
i) artikel 85a til 85e [artikel 82 til 87 i 
forordning (EU) nr. KOM(2010)799] hvad 
angår arealer omhandlet i artikel 85a, stk. 2
[artikel 82, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
KOM(2010)799], der endnu ikke er ryddet, 
og hvad angår arealer omhandlet i artikel 
85b, stk. 1 [artikel 83, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. KOM(2010)799], som ikke er 
legaliseret, indtil sådanne arealer ryddes 
eller legaliseres

i) artikel 85a til 85e hvad angår arealer 
omhandlet i artikel 85a, stk. 2, der endnu 
ikke er ryddet, og hvad angår arealer 
omhandlet i artikel 85b, stk. 1, som ikke er 
legaliseret, indtil sådanne arealer ryddes 
eller legaliseres

ii) overgangsordningen for 
plantningsrettigheder i del II, afsnit I, 
kapitel III, afdeling IVa, underafdeling II 
[del II, afsnit I, kapitel III, afdeling V, 
underafdeling II i forordning (EU) nr. 
KOM(2010)799] anvendes indtil den 31. 
december 2015, eller i det omfang det er 
nødvendigt for at virkeliggøre en 
afgørelse truffet af medlemsstaterne i 
henhold til artikel 85g, stk. 5 [artikel 89, 
stk. 5, i forordning (EU) nr. 
KOM(2010)799] indtil den 31. december 
2018
iii) artikel 118m, stk. 5, og artikel 118s, 
stk. 5

iii) artikel 118m, stk. 5, og artikel 118s, 
stk. 5

d) artikel 182, stk. 7 [artikel 291, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. KOM(2010)799],
anvendes indtil den 31. marts 2014

d) artikel 182, stk. 7, anvendes indtil den 
31. marts 2014

e) artikel 182, stk. 3, første og andet afsnit
[artikel 293 i forordning (EU) nr. 
KOM(2010)799] anvendes for sukker indtil 
udgangen af produktionsåret 2013/2014

e) artikel 182, stk. 3, første og andet afsnit 
anvendes for sukker indtil udgangen af 
produktionsåret 2013/2014

f) artikel 182, stk. 4 [artikel 294 i f) artikel 182, stk. 4, anvendes indtil den 
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forordning (EU) nr. KOM(2010)799]
anvendes indtil den 31. december 2017

31. december 2017

g) artikel 326 i forordning (EU) nr. 
KOM(2010)799.
2. Henvisninger til forordning (EF) nr. 
1234/2007 [KOM(2010)799] gælder som 
henvisninger til nærværende forordning og 
forordning (EU) nr. […] om finansiering, 
forvaltning og overvågning af den fælles 
landbrugspolitik og læses efter 
sammenligningstabellen i bilag VIII til 
denne forordning.

2. Henvisninger til forordning (EF) nr. 
1234/2007 gælder som henvisninger til 
nærværende forordning og forordning (EU) 
nr. […] om finansiering, forvaltning og 
overvågning af den fælles landbrugspolitik 
og læses efter sammenligningstabellen i 
bilag VIII til denne forordning.

3. Rådets forordning (EØF) nr. 234/79,
(EF) nr. 1601/96 og (EF) nr. 1037/2001 
ophæves.

3. Rådets forordning (EØF) nr. 234/79,
(EF) nr. 1601/96 og (EF) nr. 1037/2001 
ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 152
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 415

Forslag til forordning
Artikel 163 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 163a
Anvendelsesdato for afsætningsregler

Med henblik på at garantere 
retssikkerheden i forbindelse med 
handelsnormerne fastsætter 
Kommissionen ved delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 160 datoen, 
hvor følgende bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 1234/2007 ikke længere finder 
anvendelse på den berørte sektor:
- artikel 113a, 113b, 114, 115, 116 og 
artikel 117, stk. 1 til 4 
- bilag XIa, punkt II, andet afsnit, bilag 
XIa, punkt IV til IX, bilag XII, punkt IV, 
stk. 2, bilag XIII, punkt VI, andet afsnit, 
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bilag XIV, del A, bilag XIV, del B, punkt 
I, stk. 2 og 3, bilag XIV, del B, punkt III, 
bilag XIV, del C og bilag XV, punkt II, 
III, IV og VI.
Denne dato skal falde sammen med 
anvendelsesdatoen for de tilsvarende 
afsætningsregler, der skal fastsættes i 
medfør af de delegerede retsakter som 
omhandlet i del II, afsnit II, kapitel I, 
afdeling I, i nærværende forordning.

(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)

Or. en

Ændringsforslag 153
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 417

Forslag til forordning
Artikel 164

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 164 Artikel 164
Overgangsbestemmelser Overgangsbestemmelser

For at overgangen fra bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] til 
bestemmelserne i denne forordning kan 
forløbe gnidningsløst, tillægges 
Kommissionen beføjelser i henhold artikel 
161 til at vedtage delegerede retsakter om 
nødvendige foranstaltninger til beskyttelse 
af virksomheders rettigheder og berettigede 
forventninger.

For at overgangen fra bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1234/2007 til 
bestemmelserne i denne forordning kan 
forløbe gnidningsløst, tillægges 
Kommissionen beføjelser i henhold artikel 
161 til at vedtage delegerede retsakter om 
nødvendige foranstaltninger til beskyttelse 
af virksomheders rettigheder og berettigede 
forventninger.

Alle flerårige støtteprogrammer, der er 
vedtaget inden den 1. januar 2014 på 
grundlag af artikel 103, 103i og 105a i 
forordning (CE) nr. 1234/2007, er fortsat 
omfattet af disse bestemmelser efter 
nærværende forordnings ikrafttræden og 
frem til deres udløb.
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Or. en

Ændringsforslag 154
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 418

Forslag til forordning
Artikel 165

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 165 Artikel 165

Ikrafttræden og anvendelse Ikrafttræden og anvendelse
1. Denne forordning træder i kraft på 
syvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

1. Denne forordning træder i kraft på 
syvendedagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. 
januar 2014.

Den finder anvendelse fra den 1. 
januar 2014.

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

Artikel 7 og 16 anvendes dog først efter 
udgangen af produktionsåret for sukker 
2019/2020 den 1. oktober 2020.

2. For mejerisektoren anvendes artikel 104 
og 105 indtil den 30. juni 2020.

2. For mejerisektoren anvendes artikel 
104a, 105, 105b og artikel 157a indtil den 
30. juni 2020.

Or. en

Ændringsforslag 155
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 424, 2182

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del Ia: Definitioner vedrørende 
sukkersektoren

1. "Hvidt sukker": sukker, ikke tilsat 
smagsstoffer, farvestoffer eller andre 
stoffer, med et saccharoseindhold i tør 
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tilstand på mindst 99,5 vægtprocent, 
beregnet ved polarisation. 
2. "Råsukker": sukker, ikke tilsat 
smagsstoffer, farvestoffer eller andre 
stoffer, med et saccharoseindhold i tør 
tilstand på under 99,5 vægtprocent, 
beregnet ved polarisation. 
3. "Isoglukose": et produkt fremstillet på 
basis af glukose eller polymerer heraf, 
med et fructoseindhold i tør tilstand på 
mindst 10 vægtprocent.
4. "Inulinsirup": et produkt, der opnås 
umiddelbart efter hydrolyse af inulin eller 
oligofructose, med et indhold i tør tilstand 
på mindst 10 vægtprocent fructose i fri 
form eller i form af saccharose, og som 
udtrykkes i 
sukker/isoglukoseækvivalenter. For at 
undgå restriktioner på markedet for 
produkter med lav sødeevne, som 
produceres af virksomheder, der 
forarbejder inulinfibre uden 
inulinsirupkvote, kan denne definition 
ændres af Kommissionen.
5. "Kvotesukker", "kvoteisoglukose" og 
"kvoteinulinsirup": enhver mængde 
sukker, isoglukose eller inulinsirup, der i 
løbet af et bestemt produktionsår 
fremstilles inden for den pågældende 
virksomheds kvote.
6. "Industrisukker": enhver mængde 
sukker, der i løbet af et bestemt 
produktionsår fremstilles ud over den i nr. 
5 omhandlede sukkermængde, og som er 
beregnet til industriel fremstilling af et af
de produkter, der er omhandlet i artikel 
101mc, stk. 2. 
7. "Industriisoglukose" og 
"industriinulinsirup": enhver mængde 
isoglukose eller inulinsirup, der 
fremstilles i løbet af et bestemt 
produktionsår, og som er beregnet til 
industriel fremstilling af et af de 
produkter, der er omhandlet i 
artikel 101mc, stk. 2. 



AM\921910DA.doc 87/118 PE501.994v01-00

DA

8. "Overskudssukker", 
"overskudsisoglukose" og 
"overskudsinulinsirup": enhver mængde 
sukker, isoglukose eller inulinsirup, der i 
løbet af et bestemt produktionsår 
fremstilles ud over de sukkermængder, 
der er omhandlet i nr. 5, 6 og 7.
9. "Kvotesukkerroer": alle sukkerroer, 
der forarbejdes til kvotesukker.
10. "Leveringskontrakt": en kontrakt 
mellem en sælger og en virksomhed om 
levering af sukkerroer til fremstilling af 
sukker.
11. "Brancheaftale":
a) en aftale på EU-plan, der før 
leveringskontrakternes indgåelse er 
indgået mellem en sammenslutning af 
nationale virksomhedsorganisationer på 
den ene side og en sammenslutning af 
nationale sælgerorganisationer på den 
anden side
b) en aftale, der før 
leveringskontrakternes indgåelse er 
indgået mellem virksomheder eller en af 
vedkommende medlemsstat anerkendt 
virksomhedsorganisation på den ene side 
og en af vedkommende medlemsstat 
anerkendt sælgerorganisation på den 
anden side
c) hvis der ikke foreligger en aftale som 
omhandlet i litra a) eller b), loven om 
selskaber og loven om kooperativer, for så 
vidt de indeholder bestemmelser om 
levering af sukkerroer fra andelshavere 
eller medlemmer af en sukkervirksomhed 
eller et sukkerkooperativ
d) hvis der ikke foreligger en aftale som 
omhandlet i litra a) eller b), de aftaler, der 
foreligger før indgåelsen af 
leveringskontrakterne, hvis sælgerne, der 
tiltræder aftalen, mindst leverer 60 % af 
den samlede mængde sukkerroer, som 
virksomheden opkøber til 
sukkerproduktion på en eller flere 
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fabrikker.
12. "Heltidsraffinaderier": en 
produktionsenhed 
- hvis virksomhed udelukkende består i 
raffinering af importeret rårørsukker, 
eller 
- som i produktionsåret 2004/05 
raffinerede en mængde på mindst 15 000 t 
importeret rårørsukker. Ved anvendelsen 
af dette led fastsættes produktionsåret for 
Kroatiens vedkommende til året 2007/08.

Or. en

Ændringsforslag 156
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 

Forslag til forordning
Bilag III – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG III BILAG III
STANDARDKVALITET FOR RIS OG 
SUKKER OMHANDLET I ARTIKEL 7

STANDARDKVALITET FOR RIS OG 
SUKKER OMHANDLET I ARTIKEL 7
OG ARTIKEL 101g

Or. en

Ændringsforslag 157
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 426, 2198

Forslag til forordning
Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IIIa

EU-HANDELSKLASSESKEMAER FOR SLAGTEKROPPE, JF. ARTIKEL 7
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A: EU-handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg

I. Definition

I denne forordning forstås ved:

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

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

II. Kategori

Slagtekroppe af voksent kvæg inddeles i følgende kategorier:

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

III. Rangorden

Klassificeringen af slagtekroppe foretages ved successivt at bedømme:

1. Kropsbygning defineret som følger:

Slagtekroppenes profiler specielt de værdifulde dele (lår, ryg og bov)

Kropsbygning
s-klasse

Varebeskrivelse

S 
Særdeles 
udmærket

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

E 
Udmærket

Alle profiler konvekse til superkonvekse; ekstraordinær muskelfylde

U 
Meget god

Profilerne i hovedtrækkene konvekse; kraftig muskelfylde

R 
God

Profilerne i hovedtrækkene rette; god muskelfylde

O 
Tilfredsstillen

Profilerne rette til konkave; middelgod muskelfylde
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de
P 
Ringe

Alle profiler konkave til meget konkave; ringe muskelfylde

2. Fedningsgrad defineret som følger:

Tykkelsen af slagtekroppens ydre talgdække og talgdækket på indersiden af brysthulen 

Fedningsklasse Varebeskrivelse
1 
lav

Intet eller ganske tyndt talgdække

2 
ringe

Tyndt talgdække, muskler synlige næsten overalt

3 
middel

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

4
høj

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

5 
meget høj

Hele slagtekroppen dækket med talg; store depoter i brysthulen

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

IV. Præsentation

Slagtekroppe og halve slagtekroppe præsenteres:

1. uden hoved og uden underben; hovedet skal være afskåret fra kroppen i nakkeleddet, og 
underbenene skal være afskåret mellem carpus og metacarpus eller mellem tarsus og 
metatarsus

2. uden de organer, der sidder placeret i bryst- og bughule, med eller uden nyrer, nyretalg 
og bækkentalg

3. uden kønsorganer med dermed forbundne muskler og uden yver eller yverfedt.

V. Klassificering og identificering

Slagterier, der er autoriseret i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 853/2004, træffer foranstaltninger til at sikre, at alle hele eller halve 
slagtekroppe af voksent kvæg, der er slagtet på sådanne slagterier og sundhedsmærket som 
fastlagt i artikel 5, stk. 2, samt bilag I, afsnit I, kapitel III, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 854/2004, klassificeres og identificeres i overensstemmelse 
med EU-handelsklasseskemaet.
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Inden identificering ved mærkning kan medlemsstaterne give tilladelse til, at de hele eller 
halve slagtekroppe afpudses for fedt, såfremt fedningsgraden berettiger hertil.

B: EU-handelsklasseskema til klassificering af svinekroppe

I. Definition

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

II. Klassificering

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

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

III. Præsentation

Slagtekroppe præsenteres uden tunge, børster, klove, kønsorganer, flomme, nyrer og 
mellemgulv.

IV. Indhold af magert kød

1. Indholdet af magert kød bestemmes ved hjælp af klassificeringsmetoder, der er godkendt 
af Kommissionen. Kun statistisk afprøvede metoder, der er baseret på fysisk måling af en 
eller flere anatomiske dele af svinekroppen, kan godkendes. Godkendelsen af 
klassificeringsmetoderne er betinget af overholdelsen af en maksimumstolerance for 
statistiske fejl ved bestemmelsen.

2. Den handelsmæssige værdi af slagtekroppene må dog ikke bestemmes alene ud fra deres 
anslåede indhold af magert kød.
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V. Identificering af slagtekroppe

Medmindre Kommissionen har fastsat andet, skal klassificerede slagtekroppe identificeres 
ved mærkning i overensstemmelse med EU-handelsklasseskemaet.

C: EU-handelsklasseskema for fårekroppe

I. Definition

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

II. Kategori

Slagtekroppe inddeles i følgende kategorier:

A: fårekroppe under tolv måneder
B: andre fårekroppe.

III. Klassificering

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

2. Kommissionen kan som en undtagelse fra punkt 1. for lam på under 13 kg slagtet vægt 
uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3 ved gennemførelsesretsakt give 
medlemsstaterne tilladelse til at anvende følgende klassificeringskriterier:

a) slagtet vægt
b) kødfarve
c) fedningsgrad. 

IV. Præsentation

Slagtekroppe og halve slagtekroppe præsenteres uden hoved (afskåret i nakkeleddet), 
underben (afskåret mellem carpus og metacarpus eller mellem tarsus og metatarsus), hale 
(afskåret mellem sjette og syvende halehvirvel), yver, kønsorganer, lever og plucks. Nyrer 
og nyretalg indgår i slagtekroppene.
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V. Identificering af slagtekroppe

Klassificerede slagtekroppe og halve slagtekroppe skal identificeres ved mærkning i 
overensstemmelse med EU-handelsklasseskemaet.

Or. en

Ændringsforslag 158
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 427

Forslag til forordning
Bilag III b (nyt)

Parlamentets forslag

BILAG IIIb

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

(tons)

Medlemsstat eller region 

(1)

Sukker 

(2) 

Isoglukose 

(3) 

Inulinsirup 

(4) 

Belgien 676 235,0 114 580,2 0

Bulgarien 0 89 198,0

Tjekkiet 372 459,3

Danmark 372 383,0

Tyskland 2 898 255,7 56 638,2

Irland 0

Grækenland 158 702,0 0

Spanien 498 480,2 53 810,2

Frankrig (hovedlandet) 3 004 811,15 0

De franske oversøiske 432 220,05
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departementer

Italien 508 379,0 32 492,5

Letland 0

Litauen 90 252,0

Ungarn 105 420,0 250 265,8

Nederlandene 804 888,0 0 0

Østrig 351 027,4

Polen 1 405 608,1 42 861,4

Portugal (hovedlandet) 0 12 500,0

Portugal (den autonome region 
Azorerne)

9 953,0

Rumænien 104 688,8 0

Slovenien 0

Slovakiet 112 319,5 68 094,5

Finland 80 999,0 0

Sverige 293 186,0

Det Forenede Kongerige 1 056 474,0 0

Kroatien p.m. p.m. p.m.

I ALT 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Ændringsforslag 159
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 428, 2181
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Forslag til forordning
Bilag III c (nyt)

Parlamentets forslag

Bilag IIIc

NÆRMERE BESTEMMELSER FOR OVERFØRSEL AF SUKKER- OG 
ISOGLUKOSEKVOTER, JF. ARTIKEL 101k

I

I dette bilag forstås ved:

a) "sammenlægning af virksomheder": sammenslutning af to eller flere virksomheder 
til én virksomhed

b) "afhændelse af en virksomhed": overdragelse eller overtagelse af formuegoderne i en 
virksomhed, som har fået tildelt kvoter, til fordel for én eller flere virksomheder

c) "afhændelse af en fabrik": overdragelse af ejendomsretten til et teknisk anlæg, der 
omfatter alle de installationer, der er nødvendige for at fremstille det pågældende 
produkt, til én eller flere virksomheder, som helt eller delvis overtager den 
overdragende virksomheds produktion

d) "leje af en fabrik": lejemål – vedrørende en teknisk enhed, der omfatter hele det 
anlæg, der er nødvendigt for at kunne fremstille sukker, med henblik på drift heraf –
der er indgået for mindst tre på hinanden følgende produktionsår, og som parterne 
forpligter sig til ikke at opsige inden udløbet af det tredje produktionsår, med en 
virksomhed, der er etableret i samme medlemsstat, som den pågældende fabrik er 
beliggende i, hvis den virksomhed, der lejer nævnte fabrik, efter lejemålets start kan 
betragtes som en virksomhed, der for hele dens produktions vedkommende 
udelukkende producerer sukker.

II

1. Ved sammenlægning eller overdragelse af sukkerproducerende virksomheder og ved 
overdragelse af sukkerfabrikker justeres kvoten således, jf. dog nr. 2:

a) ved sammenlægning af sukkerproduktionsvirksomheder tildeler medlemsstaten 
den virksomhed, der opstår ved sammenlægningen, en kvote svarende til 
summen af de pågældende sukkerproduktionsvirksomheders kvoter før 
sammenlægningen

b) ved overdragelse af en sukkerproducerende virksomhed tildeler medlemsstaten 
den overtagende virksomhed den overtagne virksomheds kvote med henblik på 
sukkerproduktion eller foretager, hvis der er tale om flere overtagende 
virksomheder, en fordeling i forhold til den sukkerproduktion, som de enkelte 
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virksomheder overtager

c) ved overdragelse af en sukkerfabrik nedsætter medlemsstaten kvoten for den 
virksomhed, der overdrager ejendomsretten til fabrikken, og forhøjer kvoten for 
den eller de sukkerproducerende virksomheder, der overtager den pågældende 
fabrik, med den fratrukne mængde i forhold til den overtagne produktion.

2. Hvis en del af de sukkerroe- eller sukkerrørsavlere, som direkte berøres af de 
transaktioner, der er omhandlet i nr. 1, udtrykkeligt tilkendegiver, at de ønsker at 
levere deres sukkerroer eller sukkerrør til en sukkerproducerende virksomhed, der 
ikke er part i sådanne transaktioner, kan medlemsstaten foretage tildelingen på basis 
af den produktion, der overtages af den virksomhed, som de pågældende ønsker at 
levere deres sukkerroer eller sukkerrør til.

3. Ved lukning under andre omstændigheder end dem, der er omhandlet i nr. 1, af:

a) en sukkerproducerende virksomhed

b) én eller flere sukkerfabrikker tilhørende en sukkerproducerende virksomhed.

Medlemsstaten kan tildele den del af kvoterne, der er omfattet i en sådan lukning, til 
én eller flere sukkerproducerende virksomheder.

I det tilfælde, der er omhandlet i litra b) i foregående afsnit, kan medlemsstaten, hvis 
nogle af de berørte producenter udtrykkeligt tilkendegiver, at de ønsker at levere deres 
sukkerroer eller sukkerrør til en given sukkerproducerende virksomhed, tildele den 
del af kvoterne, der svarer til de pågældende mængder sukkerroer eller sukkerrør, til 
den virksomhed, som de pågældende ønsker at levere til.

4. Hvis undtagelsesbestemmelsen i forordningens artikel 101, stk. 5, anvendes, kan den 
pågældende medlemsstat kræve, at de sukkerroeavlere og sukkervirksomheder, der 
berøres af nævnte undtagelse, i deres brancheaftaler indsætter særlige klausuler, der 
giver medlemsstaten mulighed for at anvende nr. 2 og 3 i denne afdeling.

5. I tilfælde af leje af en fabrik, der tilhører en sukkerproducerende virksomhed, kan 
medlemsstaten nedsætte kvoten for den virksomhed, der udlejer fabrikken, og tildele 
den virksomhed, der lejer fabrikken med henblik på sukkerproduktion, den kvotedel, 
som svarer til nedsættelsen.

Hvis lejemålet ophæves inden for den periode på tre produktionsår, der er omhandlet 
i punkt I, litra d), annullerer medlemsstaten kvotejusteringen i henhold til første 
afsnit med tilbagevirkende kraft fra den dato, som lejemålet gjaldt fra. Ophæves 
lejemålet på grund af force majeure, er medlemsstaten dog ikke forpligtet til at 
annullere justeringen.

6. Hvis en sukkerproducerende virksomhed ikke længere kan opfylde sine forpligtelser i 
henhold til EU-lovgivningen over for de pågældende sukkerroe- eller 
sukkerrørsavlere, og den pågældende medlemsstats myndigheder har fastslået dette, 
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kan medlemsstaten for ét eller flere produktionsår overføre den del af de kvoter, det 
drejer sig om, til én eller flere sukkerproducerende virksomheder i forhold til den 
overtagne produktion.

7. Hvis en medlemsstat giver en sukkerproducerende virksomhed pris- og 
afsætningsgarantier med henblik på fremstilling af ethylalkohol af sukkerroer, kan 
den efter aftale med virksomheden og de berørte sukkerroeavlere overføre alle eller en 
del af sukkerkvoterne til én eller flere andre virksomheder for ét eller flere 
produktionsår.

III.

I tilfælde af sammenlægning eller overdragelse af isoglukoseproducerende virksomheder 
eller overdragelse af en isoglukoseproducerende fabrik kan medlemsstaten tildele de 
pågældende produktionskvoter for isoglukose til én eller flere andre virksomheder, uanset 
om sådanne virksomheder har en kvote.

IV

Foranstaltninger, der træffes i henhold til afdeling II og III, må kun gennemføres, hvis:

a) der tages hensyn til alle berørte parters interesser

b) den pågældende medlemsstat mener, at foranstaltningerne sandsynligvis vil forbedre 
strukturen i sukkerroe- og sukkerrørssektoren og den sukkerproducerende sektor

c) de vedrører virksomheder, der er etableret i samme område, som der er fastsat kvoter 
for i bilag III b.

V

Hvis sammenlægningen eller overdragelsen finder sted mellem den 1. oktober og den 30. 
april det følgende år, gælder de foranstaltninger, der er omhandlet i afdeling II og III, fra 
det igangværende produktionsår.

Hvis sammenlægningen eller overdragelsen finder sted mellem den 1. maj og den 30. 
september samme år, gælder de foranstaltninger, der er omhandlet i afdeling II og III, fra 
det følgende produktionsår.

VI

Hvis afdeling II og III anvendes, giver medlemsstaterne senest 15 dage efter udløbet af de 
perioder, der er omhandlet i afdeling V, Kommissionen meddelelse om de justerede kvoter.

Or. en
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Ændringsforslag 160
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 429

Forslag til forordning
Bilag III d (nyt)

Parlamentets forslag

BILAG IIId
Købsbetingelser for sukkerroer, jf. artikel 101

PUNKT I

I dette bilag forstås ved de "kontraherende parter":

a) sukkervirksomheder (i det følgende benævnt "fabrikanter")

b) sukkerroesælgere (i det følgende benævnt "sælgere").

PUNKT II

1. Leveringskontrakter indgås skriftligt for en bestemt mængde kvotesukkerroer.

2. I leveringskontrakten fastsættes det, hvorvidt og i givet fald på hvilke betingelser der 
kan leveres yderligere mængder sukkerroer.

PUNKT III

1. I leveringskontrakten fastsættes købsprisen for de mængder sukkerroer, der er 
omhandlet i artikel 101, stk. 2 a, litra a) og evt. litra b) i nærværende forordning. For 
de mængder, der er omhandlet i artikel 101, stk. 2 a, litra a), må sådanne priser ikke 
være lavere end den minimumspris for kvotesukkerroer, der er omhandlet i artikel 
101 g, stk. 1.

2. Der fastsættes i leveringskontrakten et bestemt sukkerindhold for sukkerroer. 
Leveringskontrakten skal indeholde en omregningstabel, som viser de forskellige 
sukkerindhold og de koefficienter, der anvendes ved omregning af de leverede 
sukkerroemængder til mængder med det sukkerindhold, der er fastsat i 
leveringskontrakten.

Omregningstabellen baseres på de udbyttesatser, der svarer til de forskellige 
sukkerindhold.
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3. Hvis en sælger har indgået en leveringskontrakt med en fabrikant om levering af 
sukkerroer som omhandlet i artikel 101, stk. 2a, litra a), betragtes alle leverancer fra 
den pågældende sælger, omregnet i henhold til nr. 2 i dette punkt, som leverancer som 
omhandlet i artikel 101, stk. 2a, litra a), op til den mængde sukkerroer, der er angivet 
i leveringskontrakten.

4. Fabrikanter, der fremstiller en mindre sukkermængde end den mængde 
kvotesukkerroer, som de før såningen har indgået leveringskontrakt om i henhold til 
artikel 101, stk. 2a, litra a), skal fordele den sukkerroemængde, som svarer til en 
eventuel yderligere produktion op til kvoten, mellem de sælgere, med hvem de før 
såningen har indgået leveringskontrakter som omhandlet i artikel 101, stk. 2a, litra 
a).

Denne bestemmelse kan fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT IV

1. Det fastsættes i leveringskontrakten, hvor længe der normalt skal leveres sukkerroer, 
og hvordan leverancerne skal fordeles tidsmæssigt.

2. De bestemmelser, der er nævnt i nr. 1, er de samme som dem, der var gældende for det 
foregående produktionsår, idet der tages hensyn til størrelsen af den faktiske 
produktion. Disse bestemmelser kan fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT V

1. I leveringskontrakten fastsættes der opsamlingssteder for sukkerroer.

2. Hvor sælgere og fabrikanter allerede havde indgået en leveringskontrakt for det 
foregående produktionsår, forbliver de opsamlingssteder, som de aftalte for 
leverancerne i det pågældende produktionsår, de samme. Denne bestemmelse kan 
fraviges ved brancheaftaler.

3. Det fastsættes i leveringskontrakten, at omkostningerne til læsning og til transport fra 
opsamlingsstederne afholdes af fabrikanten, medmindre der er indgået særlige aftaler 
på basis af lokale regler eller kutymer gældende før det foregående produktionsår.

4. For Danmark, Grækenland, Spanien, Irland, Portugal, Finland og Det Forenede 
Kongerige, hvor sukkerroerne leveres frit fabrik, gælder dog, at det i 
leveringskontrakten skal fastsættes, at fabrikanten skal bære en del af læsnings- og 
transportomkostningerne, ligesom det skal fastsættes, hvor stor en procentdel eller 
hvor stort et beløb det drejer sig om.

PUNKT VI
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1. I leveringskontrakten fastsættes der overtagelsessteder for sukkerroer.

2. Hvor sælgere og fabrikanter allerede havde indgået en leveringskontrakt for det 
foregående produktionsår, forbliver de overtagelsessteder, som de aftalte for 
leverancerne i det pågældende produktionsår, de samme. Denne bestemmelse kan 
fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT VII

1. Det fastsættes i leveringskontrakten, at sukkerindholdet skal beregnes ved 
polarisationsmetoden. Der udtages en prøve af sukkerroerne ved overtagelsen.

2. Det kan ved brancheaftale være fastsat, at prøver skal udtages på et andet tidspunkt. I 
så fald fastsættes det i leveringskontrakten, at der skal foretages en regulering for at 
udligne en eventuel formindskelse af sukkerindholdet i perioden mellem overtagelsen 
og prøveudtagningen.

PUNKT VIII

Det fastsættes i leveringskontrakten, at bruttovægt, tara og sukkerindhold skal bestemmes 
på én af følgende måder:

a) i fællesskab af fabrikanten og sukkerroeavlernes brancheorganisation, hvis dette er 
fastsat ved brancheaftale

b) af fabrikanten under tilsyn af sukkerroeavlernes brancheorganisation

c) af fabrikanten under tilsyn af en sagkyndig, der er anerkendt af den pågældende 
medlemsstat, forudsat at sælgeren bærer omkostningerne.

PUNKT IX

1. Det fastsættes i leveringskontrakten, at fabrikanten for den samlede leverede mængde 
sukkerroer skal gøre mindst én af følgende ting:

a) stille den friske pulp fra den leverede sukkerroemængde gratis til rådighed for 
sælgeren, ab fabrik

b) stille en del af denne pulp, presset, tørret eller tørret og tilsat melasse, gratis til 
rådighed for sælgeren, ab fabrik

c) stille pulpen, presset eller tørret, til rådighed for sælgeren, ab fabrik; i så fald kan 
fabrikanten forlange, at sælgeren afholder omkostningerne ved presning eller 
tørring
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d) yde kompensation til sælgeren under hensyntagen til mulighederne for at afsætte 
den pågældende pulp.

Hvis en del af eller hele den leverede mængde sukkerroer underkastes forskellig 
behandling, fastsættes det i leveringskontrakten, at fabrikanten skal overholde mindst 
to af forpligtelserne i første afsnit.

2.  Der kan ved brancheaftale være fastsat et andet leveringsstadium for pulp end det, 
der er omhandlet i nr. 1, litra a), b) og c).

PUNKT X

1. Der fastsættes i leveringskontrakterne frister for betaling af eventuelle forskud og for 
betaling af købsprisen for sukkerroer.

2. De frister, der er omhandlet i nr. 1, er dem, der var gældende i det foregående 
produktionsår. Denne bestemmelse kan fraviges ved brancheaftaler.

PUNKT XI

Hvis der i en leveringskontrakt er fastsat bestemmelser for anliggender, der er omhandlet i 
dette bilag, eller hvis en leveringskontrakt indeholder bestemmelser for andre anliggender, 
må sådanne bestemmelser og disses virkninger ikke være i strid med dette bilag.

PUNKT XII

1. De i bilag II, del Ia, punkt 11, i nærværende forordning nævnte brancheaftaler 
indeholder voldgiftsbestemmelser.

2. Hvis der i en brancheaftale på EF-plan, regionalt plan eller lokalt plan er fastsat 
bestemmelser for anliggender, der er omhandlet i denne forordning, eller hvis en 
brancheaftale indeholder bestemmelser for andre anliggender, må sådanne 
bestemmelser og disses virkninger ikke være i strid med dette bilag.

3. Ved aftaler som omhandlet i nr. 2 fastsættes navnlig:

a) regler om fordelingen på sælgerne af de sukkerroemængder, som fabrikanten 
inden udsåningen beslutter at købe til fremstilling af sukker inden for sin A-
kvote

b) fordelingsregler som omhandlet i punkt III, nr. 4

c) en omregningstabel som omhandlet i punkt III, nr. 2

d) regler for valg og levering af frømateriale af de sukkerroesorter, der skal avles
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e) minimumsindholdet af sukker i de sukkerroer, der skal leveres

f) krav om, at fabrikanten og sælgernes repræsentanter skal rådføre sig med 
hinanden, inden der fastsættes en startdato for sukkerroeleverancerne

g) ydelse af præmier til sælgerne for tidlige og sene leverancer

h) nærmere oplysninger om:

i)  den del af pulpen, der er omhandlet i punkt IX, nr. 1, litra b)
ii)  de omkostninger, der er omhandlet i punkt IX, nr. 1, litra c)
iii) den kompensation, der er omhandlet i punkt IX, nr. 1, litra d)

i)  sælgerens afhentning af pulp

j) regler for, hvordan en eventuel forskel mellem referenceprisen og den faktiske 
salgspris for sukkeret skal fordeles mellem fabrikanten og sælgerne, jf. dog 
artikel 101 g, stk. 1, i nærværende forordning.

PUNKT XIII

Hvis det ikke ved brancheaftale er fastsat, hvordan de mængder sukkerroer, som 
fabrikanten før såningen tilbyder at købe til fremstilling af sukker inden for kvoten, bør 
fordeles mellem sælgerne, kan den pågældende medlemsstat selv fastsætte regler for en 
sådan fordeling.

Disse regler kan desuden tillægge traditionelle sælgere af sukkerrør til en kooperativ 
sammenslutning leveringsrettigheder, der ikke er omfattet af de rettigheder, der stiftes 
gennem et eventuelt tilhørsforhold til nævnte sammenslutning.

Or. en

Ændringsforslag 161
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2209

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 162
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2210-2213
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Forslag til forordning
Bilag VI – del III – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] [...]
2. I denne del forstås ved
"mejeriprodukter" produkter, der
udelukkende hidrører fra mælk, idet der 
dog kan tilsættes stoffer, som er 
nødvendige for fremstillingen, under 
forudsætning af at disse stoffer ikke 
anvendes med henblik på helt eller delvis 
at erstatte en mælkebestanddel.

2. I denne del forstås ved
"mejeriprodukter" produkter, der 
udelukkende hidrører fra mælk, idet der 
dog kan tilsættes stoffer, som er 
nødvendige for fremstillingen, under 
forudsætning af at disse stoffer ikke 
anvendes med henblik på helt eller delvis 
at erstatte en mælkebestanddel.

Følgende er udelukkende forbeholdt 
mejeriprodukter:

Følgende er udelukkende forbeholdt 
mejeriprodukter:

a) følgende betegnelser, der anvendes i alle 
afsætningsled:

a) følgende betegnelser, der anvendes i alle 
afsætningsled:

i) valle i) valle

ii) fløde ii) fløde
iii) smør iii) smør

iv) kærnemælk iv) kærnemælk
v) butteroil v) butteroil

vi) kaseiner vi) kaseiner
vii) vandfrit mælkefedt vii) vandfrit mælkefedt

viii) ost viii) ost
ix) yoghurt ix) yoghurt

x) kefir x) kefir
xi) kumis xi) kumis

xii) viili/fil xii) viili/fil
xiii) smetana xiii) smetana

xiv) fil xiv) fil

xiva) ostemasse
xivb) syrnet fløde
xivc) rjaženka
xivd) rūgušpiens

b) betegnelser som defineret i artikel 5 i 
direktiv 2000/13/EF, som reelt anvendes 

b) betegnelser som defineret i artikel 5 i 
direktiv 2000/13/EF, som reelt anvendes 
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for mejeriprodukter. for mejeriprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 163
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2214

Forslag til forordning
Bilag VI – del V – afdeling II

Kommissionens forslag Ændringsforslag

II Definitioner II Definitioner

1) "Fjerkrækød": fjerkrækød egnet til 
konsum, der ikke har undergået anden 
behandling end kuldebehandling

1) "Fjerkrækød": fjerkrækød egnet til 
konsum, der ikke har undergået anden 
behandling end kuldebehandling

2) "Fersk fjerkrækød": fjerkrækød, der på 
intet tidspunkt er stivnet under 
kølingsprocessen forud for opbevaring ved 
en temperatur, som ikke må være lavere 
end – 2 °C eller højere end + 4 °C.
Medlemsstaterne kan dog fastsætte lidt 
andre temperaturkrav for den 
minimumstid, der er nødvendig til 
opskæring og håndtering af fersk 
fjerkrækød hos detailhandlere eller i 
lokaler ved salgssteder, hvor opskæring og 
håndtering udelukkende finder sted med 
henblik på direkte salg til forbrugeren

2) "Fersk fjerkrækød": fjerkrækød, der på 
intet tidspunkt er stivnet under 
kølingsprocessen forud for opbevaring ved 
en temperatur, som ikke må være lavere 
end – 2 °C eller højere end + 4 °C.
Medlemsstaterne kan dog fastsætte lidt 
andre temperaturkrav for den 
minimumstid, der er nødvendig til 
opskæring og håndtering af fersk 
fjerkrækød hos detailhandlere eller i 
lokaler ved salgssteder, hvor opskæring og 
håndtering udelukkende finder sted med 
henblik på direkte salg til forbrugeren

3) "Frosset fjerkrækød": fjerkrækød, der 
nedfryses hurtigst muligt inden for 
rammerne af de normale fremgangsmåder 
ved slagtning og konstant opbevares ved en 
temperatur, der ikke må være højere end –
12 °C

3) "Frosset fjerkrækød": fjerkrækød, der 
nedfryses hurtigst muligt inden for 
rammerne af de normale fremgangsmåder 
ved slagtning og konstant opbevares ved en 
temperatur, der ikke må være højere end –
12 °C

4) "Dybfrosset fjerkrækød": fjerkrækød, 
der konstant opbevares ved en temperatur, 
der ikke må være højere end –18 °C, jf. de 
tolerancer, der er nævnt i Rådets direktiv 
89/108/EØF

4) "Dybfrosset fjerkrækød": fjerkrækød, 
der konstant opbevares ved en temperatur, 
der ikke må være højere end –18 °C, jf. de 
tolerancer, der er nævnt i Rådets direktiv 
89/108/EØF

5) "Tilberedning baseret på fjerkrækød": 
fjerkrækød, herunder fjerkrækød, der er 

5) "Tilberedning baseret på fjerkrækød": 
fjerkrækød, herunder fjerkrækød, der er 
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reduceret til småstykker, der er tilsat 
fødevarer, smagskorrigerende stoffer eller 
tilsætningsstoffer, eller som har undergået 
en forarbejdning, der ikke er tilstrækkelig 
til at ændre strukturen i kødets indre fibre

reduceret til småstykker, der er tilsat 
fødevarer, smagskorrigerende stoffer eller 
tilsætningsstoffer, eller som har undergået 
en forarbejdning, der ikke er tilstrækkelig 
til at ændre strukturen i kødets indre fibre

6) "Tilberedning baseret på fersk 
fjerkrækød": en tilberedning baseret på 
fjerkrækød, hvortil der er benyttet fersk 
fjerkrækød.

6) "Tilberedning baseret på fersk 
fjerkrækød": en tilberedning baseret på 
fjerkrækød, hvortil der er benyttet fersk 
fjerkrækød.

Medlemsstaterne kan dog fastsætte lidt 
andre temperaturkrav for den 
minimumstid, der er nødvendig, og kun for 
så vidt det er nødvendigt for at lette 
opskæringen og håndteringen på fabrikken 
under fremstilling af tilberedninger baseret 
på fersk fjerkrækød

Medlemsstaterne kan dog fastsætte lidt 
andre temperaturkrav for den 
minimumstid, der er nødvendig, og kun for 
så vidt det er nødvendigt for at lette 
opskæringen og håndteringen på fabrikken 
under fremstilling af tilberedninger baseret 
på fersk fjerkrækød

7) "Fjerkrækødprodukt": kødprodukt som 
defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning
(EF) nr. 853/2004, og hvortil der er 
benyttet fjerkrækød.

7) "Fjerkrækødprodukt": kødprodukt som 
defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning
(EF) nr. 853/2004, og hvortil der er 
benyttet fjerkrækød.

Fjerkrækød udbydes til salg i én af 
følgende former:
- frisk
- frosset
- dybfrosset.

Or. en

Ændringsforslag 164
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 431

Forslag til forordning
Bilag VI – del V a (ny)

Parlamentets forslag

Del Va. Æg fra høns af arten Gallus gallus

I. Anvendelsesområde

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

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

a) på produktionsstedet eller

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

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

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

II. Kvalitets- og vægtsortering 

1) Æg inddeles i følgende kvalitetsklasser:

- klasse A eller »friske«
- klasse B.

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

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

III. Mærkning af æg

1. Klasse A-æg mærkes med producentkoden.

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

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

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

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

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

Ændringsforslag 165
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 432, 433

Forslag til forordning
Bilag VI – del VI

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del VI. Smørbare fedtstoffer Del VI. Smørbare fedtstoffer

I. Varebetegnelse
De produkter, der er omhandlet i artikel 60, 
må i uforarbejdet stand ikke leveres eller 
overdrages til den endelige forbruger, 
hverken direkte eller indirekte gennem 
restauranter, hospitaler, kantiner eller 
lignende, medmindre produkterne opfylder 
kravene i bilaget.

De produkter, der er omhandlet i artikel 60, 
må i uforarbejdet stand ikke leveres eller 
overdrages til den endelige forbruger, 
hverken direkte eller indirekte gennem 
restauranter, hospitaler, kantiner eller 
lignende, medmindre produkterne opfylder 
kravene i bilaget.

Varebetegnelserne for disse produkter er 
anført i denne del.

Varebetegnelserne for disse produkter er 
anført i denne del.

Følgende varebetegnelser er forbeholdt de 
produkter, der er defineret heri, og som har 
følgende KN-koder og et fedtindhold på 
mindst 10 vægtprocent, men under 90 
vægtprocent:

Følgende varebetegnelser er forbeholdt de 
produkter, der er defineret heri, og som har 
følgende KN-koder og et fedtindhold på 
mindst 10 vægtprocent, men under 90 
vægtprocent:

a) mælkefedt henhørende under KN-kode 
0405 og ex 2106

a) mælkefedt henhørende under KN-kode 
0405 og ex 2106

b) fedtstoffer henhørende under KN-kode 
ex 1517

b) fedtstoffer henhørende under KN-kode 
ex 1517

c) blandingsprodukter af vegetabilsk 
og/eller animalsk oprindelse henhørende 
under KN-kode ex 1517 og ex 2106.

c) blandingsprodukter af vegetabilsk 
og/eller animalsk oprindelse henhørende 
under KN-kode ex 1517 og ex 2106.

Indholdet af fedt uden tilsat salt skal være
mindst to tredjedele af tørstoffet.

Indholdet af fedt uden tilsat salt skal være 
mindst to tredjedele af tørstoffet.

Disse varebetegnelser gælder dog kun for 
produkter, der har en fast konsistens ved en 
temperatur på 20 °C, og som er smørbare.

Disse varebetegnelser gælder dog kun for 
produkter, der har en fast konsistens ved en 
temperatur på 20 °C, og som er smørbare.

Definitionerne gælder ikke for: Definitionerne gælder ikke for:

a) betegnelsen for produkter, hvis nøjagtige 
beskaffenhed er velkendt på baggrund af 

a) betegnelsen for produkter, hvis nøjagtige 
beskaffenhed er velkendt på baggrund af 
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den traditionelle brug, og/eller når 
betegnelsen klart anvendes til at beskrive 
en karakteristisk egenskab ved produktet

den traditionelle brug, og/eller når 
betegnelsen klart anvendes til at beskrive 
en karakteristisk egenskab ved produktet

b) koncentrerede produkter (smør, 
margarine og blandingsprodukter) med et 
fedtindhold på mindst 90 vægtprocent.

b) koncentrerede produkter (smør, 
margarine og blandingsprodukter) med et 
fedtindhold på mindst 90 vægtprocent.

II. Terminologi
1. Betegnelsen "traditionel" kan 
anvendes sammen med betegnelsen 
"smør", der er anført i afsnit A, nr. 1, i 
tillægget, når produktet er fremstillet 
direkte af mælk eller fløde.
I denne artikel forstås ved "fløde" det 
produkt, der fremstilles af mælk i form af 
en olie i vand-emulsion med et 
mælkefedtindhold på mindst 10 %.
2. For de produkter, der er omhandlet i 
tillægget, er det forbudt at anvende andre 
angivelser, der nævner, giver indtryk af 
eller antyder et fedtindhold for 
produkterne, end dem, der er omhandlet i 
tillægget.
3. Uanset nr. 2 kan følgende angivelser 
dog tilføjes:
a) "fedtreduceret" for produkter opført i 
tillægget med et fedtindhold fra og med 
41 % til og med 62 %
b) "ekstra fedtreduceret", "light" eller 
"let" for produkter opført i tillægget med 
et fedtindhold på højst 41 %.
Angivelsen "fedtreduceret" og 
angivelserne "ekstra fedtreduceret", 
"light" eller "let" kan dog anvendes i 
stedet for henholdsvis "60" eller "40", 
hvor de er anvendt i tillægget.

Or. en

Ændringsforslag 166
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 2222-2224
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Forslag til forordning
Bilag VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG VII BILAG VII
ØNOLOGISKE FREMGANGSMÅDER 

OMHANDLET I ARTIKEL 62
ØNOLOGISKE FREMGANGSMÅDER 

OMHANDLET I ARTIKEL 62
Del I Del I

Tilsætning, syring og afsyring i visse 
vindyrkningszoner

Tilsætning, syring og afsyring i visse 
vindyrkningszoner

[...] [...]
C. Syring og afsyring C. Syring og afsyring

1. For friske druer, druemost, delvis gæret 
druemost, ung ikkefærdiggæret vin og vin 
kan der:

1. For friske druer, druemost, delvis gæret 
druemost, ung ikkefærdiggæret vin og vin 
kan der:

a) i vindyrkningszone A, B og C I 
foretages afsyring

a) i vindyrkningszone A, B og C I 
foretages afsyring

b) i vindyrkningszone C I, C II og C III, 
litra a), foretages syring og afsyring, jf. dog 
nr. 7 i dette afsnit, eller

b) i vindyrkningszone C I, C II og C III, 
litra a), foretages syring og afsyring, jf. dog 
nr. 7 i dette afsnit, eller

c) i vindyrkningszone C III, litra b),
foretages syring.

c) i vindyrkningszone C III, litra b), 
foretages syring.

2. De i nr. 1 omhandlede produkter 
undtagen vin må kun tilsættes syre i en 
mængde på højst 1,50 g/l udtrykt i vinsyre 
eller 20 milliækvivalenter/l.

2. De i nr. 1 omhandlede produkter 
undtagen vin må kun tilsættes syre i en 
mængde på højst 1,50 g/l udtrykt i vinsyre 
eller 20 milliækvivalenter/l.

3. Vin må kun tilsættes syre i en mængde 
på højst 2,5 g/l udtrykt i vinsyre eller 33,3 
milliækvivalenter/l.

3. Vin må kun tilsættes syre i en mængde 
på højst 2,5 g/l udtrykt i vinsyre eller 33,3 
milliækvivalenter/l.

4. Vin må kun afsyres med højst 1 g/l 
udtrykt i vinsyre eller 13,3 
milliækvivalenter/l.

4. Vin må kun afsyres med højst 1 g/l 
udtrykt i vinsyre eller 13,3 
milliækvivalenter/l.

5. Druemost til koncentrering må delvis 
afsyres.

5. Druemost til koncentrering må delvis 
afsyres.

6. Uanset nr. 1 kan medlemsstaterne i år 
med usædvanlige vejrforhold give 
tilladelse til, at de i nr. 1 omhandlede 
produkter syres i vindyrkningszone A og 
B, jf. de i nr. 2 og 3 i dette afsnit 
omhandlede betingelser.

6. Uanset nr. 1 kan medlemsstaterne i år 
med usædvanlige vejrforhold give 
tilladelse til, at de i nr. 1 omhandlede 
produkter syres i vindyrkningszone A og 
B, jf. de i nr. 2 og 3 i dette afsnit 
omhandlede betingelser.
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7. Der må ikke ske både syring af og 
tilsætning til ét og samme produkt, 
medmindre Kommissionen ved delegerede 
retsakter i medfør af artikel 59, stk. 1,
indrømmer undtagelser, og der må heller 
ikke ske både syring og afsyring af ét og
samme produkt.

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

D. Behandlinger D. Behandlinger

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

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

2. Koncentrering af vin skal finde sted i 
den vindyrkningszone, hvor de anvendte 
friske druer er høstet.

2. Koncentrering af vin skal finde sted i 
den vindyrkningszone, hvor de anvendte 
friske druer er høstet.

3. Syring og afsyring af vin må kun 
foretages på vinfremstillingsvirksomheden 
og i den vindyrkningszone, hvor de druer,
der er anvendt til fremstilling af den 
pågældende vin, er høstet.

3. Syring og afsyring af vin må kun 
foretages på vinfremstillingsvirksomheden 
og i den vindyrkningszone, hvor de druer, 
der er anvendt til fremstilling af den 
pågældende vin, er høstet.

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

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

forbrug.

5. Hver af de i afsnit B og C omhandlede 
behandlinger skal indføres i det 
ledsagedokument, jf. artikel 103, på 
grundlag af hvilket de behandlede 
produkter er bragt i omsætning.

5. Hver af de i afsnit B og C omhandlede 
behandlinger skal indføres i det 
ledsagedokument, jf. artikel 103, på 
grundlag af hvilket de behandlede 
produkter er bragt i omsætning.

6. Medmindre der vedtages undtagelser på 
grund af usædvanlige vejrforhold, må disse 
behandlinger ikke anvendes:

6. Medmindre der vedtages undtagelser på 
grund af usædvanlige vejrforhold, må disse 
behandlinger ikke anvendes:

a) efter den 1. januar i vindyrkningszone C a) efter den 1. januar i vindyrkningszone C
b) efter den 16. marts i vindyrkningszone 
A og B, og de må kun anvendes for 
produkter fra vinhøsten umiddelbart forud 
for disse datoer.

b) efter den 16. marts i vindyrkningszone 
A og B, og de må kun anvendes for 
produkter fra vinhøsten umiddelbart forud 
for disse datoer.

7. Uanset nr. 6 kan koncentrering ved 
frysning samt syring og afsyring af vin 
foretages hele året.

7. Uanset nr. 6 kan koncentrering ved 
frysning samt syring og afsyring af vin 
foretages hele året.

Or. en

Ændringsforslag 167
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 434

Forslag til forordning
Bilag VII a (nyt)

Parlamentets forslag

BILAG VIIa
FAKULTATIVE FORBEHOLDTE UDTRYK

Produktkategori
(henvisning til klassificeringen i 
den kombinerede nomenklatur)

Fakultativt forbeholdt udtryk Retsakt, som fastsætter angivelsen og 
anvendelsesbetingelserne

fjerkrækød
(KN 0207, KN 0210)

fodret med Artikel 11 i forordning (EF) 
nr. 543/2008

ekstensivt staldopdræt
fritgående
frilands
slagtealder
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opfedningsperiodens længde
æg
(KN 0407)

friske Artikel 12 i forordning (EF) 
nr. 589/2008

ekstra eller ekstra friske Artikel 14 i forordning (EF) 
nr. 589/2008

angivelse af de æglæggende 
høners foder

Artikel 15 i forordning (EF) 
nr. 589/2008

honning
(KN 0409)

blomsteroprindelse eller 
vegetabilsk oprindelse

Direktiv 2001/110/EF, artikel 2

regional oprindelse
topografisk oprindelse
specifikke kvalitetskriterier

olivenolie
(KN 1509)

første koldpresning Artikel 5 i forordning (EF) 
nr. 1019/2002

koldekstraktion
syreindhold 
skarp
frugtagtig moden eller grøn
bitter
intens
middel
let
afbalanceret
mild olie

mælk og mejeriprodukter 
(KN 04)

traditionelt smør Bilag VI, del VI til forordning (EU) 
(forordning om en fælles 
markedsordning) 

smørbare fedtstoffer
(KN 0405 og ex 2106, KN ex 
1517, KN ex 1517 og ex 2106)

fedtreduceret Bilag VI, del VI til forordning (EU) 
(forordning om en fælles 
markedsordning) 

let

lavt fedtindhold

Or. en

Ændringsforslag 168
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) For at sikre en passende 
beskyttelse og for at de erhvervsdrivende 
og de kompetente myndigheder ikke skal 

udgår
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blive stillet ufordelagtigt på grund af, at 
denne forordning anvendes for så vidt 
angår vinbetegnelser, der er indrømmet 
beskyttelse før den 1. august 2009, bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage visse retsakter, jf. traktatens 
artikel 290, om restriktioner på den 
beskyttede betegnelse og om 
overgangsbestemmelser vedrørende:
vinbetegnelser, som medlemsstaterne har 
anerkendt som oprindelsesbetegnelser 
eller geografiske betegnelser senest den 1. 
august 2009, vin, der er bragt i omsætning 
eller mærket før en bestemt dato, og 
ændringer af produktspecifikationerne.

Or. en

Ændringsforslag 169
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) Der bør fastlægges visse ønologiske 
fremgangsmåder og restriktioner for 
vinfremstilling, især med hensyn til 
forskæring og anvendelse af visse former 
for druemost, druesaft og friske druer med 
oprindelse i tredjelande. For at opfylde de 
internationale standarder bør 
Kommissionen, hvad angår yderligere 
ønologiske fremgangsmåder, generelt 
basere sig på de ønologiske 
fremgangsmåder, som Den Internationale 
Vinorganisation (OIV) anbefaler.

(77) Der bør fastlægges visse ønologiske 
fremgangsmåder og restriktioner for 
vinfremstilling, især med hensyn til 
forskæring og anvendelse af visse former 
for druemost, druesaft og friske druer med 
oprindelse i tredjelande. For at opfylde de 
internationale standarder bør 
Kommissionen generelt basere sig på de 
ønologiske fremgangsmåder, som Den 
Internationale Vinorganisation (OIV) 
anbefaler, hvad angår yderligere 
ønologiske fremgangsmåder.

Or. en

Ændringsforslag 170
Michel Dantin
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Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 42, 491, 492, 494

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) For at tillade sukkerroeavlerne at 
fuldende deres tilpasning til den 
dybtgående reform, som gennemførtes i 
sukkersektoren i 2006, og videreføre 
bestræbelserne på at styrke 
konkurrenceevnen siden da, bør den 
gældende kvoteordning forlænges indtil 
udløbet af høståret 2019/-2020. 
Kommissionen bør i den forbindelse 
kunne tildele produktionskvoter til de 
medlemsstater, der opgav disse i 2006.

Or. en

Ændringsforslag 171
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 42, 491-496

Forslag til forordning
Betragtning 84 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84b) De kraftige og periodisk 
tilbagevendende spændinger, der ses på 
det europæiske sukkermarked, gør det 
imidlertid nødvendigt at indføre en 
mekanisme, som så længe det er 
nødvendigt gør det muligt at frigive 
sukker uden for kvoten på det indre 
marked under de betingelser, der gælder 
for kvotesukker. Denne mekanisme bør 
ligeledes tillade yderligere toldfri import 
med henblik på at sikre, at der er 
tilstrækkelige råvarer til rådighed på EU's 
sukkermarked samt bevare den 
strukturelle ligevægt på markedet.

Or. en
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Ændringsforslag 172
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 43, 497, 498

Forslag til forordning
Betragtning 84 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84c) I betragtning af den definitive 
afskaffelse af kvoteordningen i 2020 bør 
Kommissionen inden 1. juli 2018 
forelægge en rapport for Parlamentet og 
Rådet om passende procedurer til 
afskaffelse af kvoteordningen og om 
sektorens fremtid efter 2020 sammen med 
de nødvendige forslag til at forberede 
sektoren på perioden efter 2020. 
Kommissionen skal inden den 31. 
december 2014 forelægge en rapport om 
forsyningskæden for sukker i EU.

Or. en

Ændringsforslag 173
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 107

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 
eksport til tredjelande ydes restitutioner, 
der er baseret på forskellen mellem 
priserne i EU og på verdensmarkedet, og 
som ligger inden for de begrænsninger, EU 
har forpligtet sig til i WTO, bør opretholde 
et krisestyringsinstrument for visse 
produkter, der er omfattet at denne 
forordning, indtil der er truffet beslutning 
om instrumentets fremtid inden for 
rammerne af WTO på grundlag af 
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gensidighed. Budgetposten for 
eksportrestitutioner bør derfor nulstilles.
Der bør fastsættes værdi- og 
mængdegrænser for eksportrestitutioner, 
og disse bør ikke bringe 
udviklingslandenes landbrugssektorer og 
økonomier i fare.

Or. en

Ændringsforslag 174
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag

Forslag til forordning
Betragtning 133

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(133) For at kunne reagere effektivt mod
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller –fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller 
andre faktorer, der påvirker priserne, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om de nødvendige foranstaltninger for den 
pågældende sektor, herunder om 
nødvendigt foranstaltninger til udvidelse 
eller ændring af andre foranstaltningers 
anvendelsesområde, varighed eller andre 
aspekter i denne forordning eller til 
suspendering af importtolden helt eller 
delvis for visse mængder og/eller perioder.

(133) For at kunne reagere effektivt mod 
markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller –fald på 
markeder inden for eller uden for EU, en 
betydelig stigning i 
produktionsomkostningerne eller andre 
faktorer, der påvirker priserne i tilfælde,
hvor en sådan situation sandsynligvis vil 
fortsætte eller forværre sig, bør 
Kommissionen have beføjelse til at vedtage 
visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, 
om de nødvendige foranstaltninger for den 
pågældende sektor, herunder om 
nødvendigt foranstaltninger til udvidelse 
eller ændring af andre foranstaltningers 
anvendelsesområde, varighed eller andre 
aspekter i denne forordning eller til 
suspendering af importtolden helt eller 
delvis for visse mængder og/eller perioder.

Or. en

Ændringsforslag 175
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag
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Forslag til forordning
Betragtning 140

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(140) Hasteprocedurer bør kun anvendes i 
særlige tilfælde, hvor dette måtte vise sig 
at være nødvendigt for at kunne reagere 
effektivt mod truende eller allerede 
opståede markedsforstyrrelser. Ved valg 
af en hasteprocedure bør valget 
begrundes, ligesom det bør fastsættes, i 
hvilke tilfælde der bør gøres brug af en 
sådan hasteprocedure.

(140) Hasteprocedurer bør kun anvendes 
for at kunne reagere effektivt mod visse 
markedsforstyrrelser og mod 
skadedyrsangreb, dyre- og 
plantesygdomme og manglende 
forbrugertillid som følge af risici for 
folke-, dyre- eller plantesundheden eller 
for at løse specifikke problemer.

Or. en

Ændringsforslag 176
Michel Dantin
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Betragtning 143

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(143) Kommissionen bør vedtage 
gennemførelsesretsakter, der straks finder 
anvendelse, i behørigt begrundede hastende 
tilfælde med henblik på vedtagelse, 
ændring eller ophævelse af 
EU-sikkerhedsforanstaltninger, 
suspendering af anvendelsen af proceduren 
for passiv eller aktiv forædling som 
reaktion på markedssituationen.

Or. en


