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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning 
for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0799),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0008/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. marts 
20111,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
udtalelse fra Retsudvalget (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning 
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til traktatens artikel 43, stk. 
3, vedtager Rådet foranstaltninger 
vedrørende fastsættelse af priser, afgifter, 
støtte og kvantitative begrænsninger. Af 

udgår

                                               
1 EUT C 132 af 3.5.2011, s. 89.
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klarhedshensyn bør der, når traktatens 
artikel 43, stk. 3, finder anvendelse, i 
denne forordning udtrykkeligt henvises 
til, at Rådet vedtager foranstaltninger på 
dette grundlag.

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af fusionsmarkedsordningsforordningen.  
Kommissionens forslag til Rådets forordning genetablerer primært de tilsvarende 
bestemmelser i den eksisterende fusionsmarkedsordningsforordning 1234/2007.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning 
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen bør have beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 for at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige elementer i denne forordning. 
Det bør fastsættes, i forbindelse med 
hvilke elementer denne beføjelse kan 
udøves, og hvilke betingelser der skal 
gælde for delegationen.

(4) For at sikre, at denne forordning kan 
fungere efter hensigten, bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
tillægges Kommissionen i forbindelse med 
udbygning eller ændring af visse ikke-
væsentlige elementer i denne forordning. 
Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører passende høringer, også på 
ekspertniveau, i forbindelse med sit 
forberedende arbejde. Kommissionen bør 
under forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sikre, at relevante 
dokumenter fremsendes samtidig og 
rettidigt til Europa-Parlamentet og Rådet 
på hensigtsmæssig vis.

Or. en

Begrundelse

Afspejler fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter mellem institutionerne.



PR\865557DA.doc 7/32 PE464.705v01-00

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning 
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Medmindre andet udtrykkeligt er 
fastsat, bør Kommissionen vedtage 
sådanne gennemførelsesretsakter efter 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. XX/XXXX om
[forordningstitel].

(11) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Sådanne 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser1.

_____________________
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Begrundelse

Afspejler fælles modeller for gennemførelsesretsakter, der kontrolleres af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning 
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med hensyn til visse foranstaltninger i 
henhold til denne forordning, der kræver 
hurtig handling, eller som består i, at der 
blot anvendes almindelige bestemmelser i 
specifikke situationer uden udøvelse af 
skøn, bør Kommissionen gives beføjelse til 
at vedtage gennemførelsesretsakter uden 
bistand fra komitéen.

(12) Med hensyn til visse foranstaltninger i 
henhold til denne forordning, der kræver 
hurtig handling, eller som består i, at der 
blot anvendes almindelige bestemmelser i 
specifikke situationer uden udøvelse af 
skøn, bør Kommissionen gives beføjelse til 
at vedtage gennemførelsesretsakter uden 
anvendelse af forordning (EU) nr. 
182/2011.
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Or. en

Begrundelse

Dette er gennemførelsesretsakter, der ikke kontrolleres af medlemsstaterne. Henvisningen til 
forordning (EU) nr. 182/2011 har til formål at skabe større klarhed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning 
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage hensyn til de specifikke forhold 
i frugt og grøntsagssektoren og sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager 
fastsætter Kommissionen om nødvendigt 
produktionsåret for sådanne produkter ved
delegerede retsakter.

For at tage hensyn til de specifikke forhold 
i frugt og grøntsagssektoren og sektoren 
for forarbejdede frugter og grøntsager 
fastsætter Kommissionen om nødvendigt 
produktionsåret for sådanne produkter ved 
delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 321.

Or. en

(Denne ændring foretages i hele forordningen, hver gang ordene "ved delegerede retsakter" 
forekommer.)

Begrundelse

Afspejler (kun delvis med henblik på ikke at tilføje for megen tekst i denne lange forordning) 
fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter mellem institutionerne. Tilføjelsen af ordene 
"i overensstemmelse med artikel 321" er af hensyn til juridisk klarhed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning 
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5
Gennemførelsesbeføjelser Gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter:

Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a:

Or. en
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(Denne ændring foretages i hele forordningen, hver gang ordene "ved 
gennemførelsesretsakter" forekommer.)

Begrundelse

Afspejler (kun delvis i betragtning af denne meget lange forordning) de fælles modeller for 
gennemførelsesretsakter, der kontrolleres af medlemsstaterne. Tilføjelsen af ordene "i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a" er af hensyn til juridisk klarhed.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning 
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indleder Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter og uden bistand 
fra den komité, der er nævnt i artikel 323, 
stk. 1, offentlig intervention for oksekød og 
kalvekød, hvis den gennemsnitlige 
markedspris noteret på grundlag af EU-
handelsklasseskemaet for slagtekroppe, jf. 
artikel 34, stk. 1, falder til under 
1 560 EUR/t i en medlemsstat eller et 
område i en medlemsstat i en repræsentativ 
periode.

c) indleder Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget uden 
anvendelse af artikel 323, stk. 1a, offentlig 
intervention for oksekød og kalvekød, hvis 
den gennemsnitlige markedspris noteret på 
grundlag af EU-handelsklasseskemaet for 
slagtekroppe, jf. artikel 34, stk. 1, falder til 
under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller 
et område i en medlemsstat i en 
repræsentativ periode.

Or. en

(Denne ændring foretages i hele forordningen, hver gang ordene "uden bistand fra den 
komité, der er nævnt i artikel 323, stk. 1," forekommer.)

Begrundelse

Dette er gennemførelsesretsakter, der ikke kontrolleres af medlemsstaterne Henvisningen til 
artikel 323, stk. 1a, har til formål at skabe større klarhed. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 Artikel 21
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Betingelser og støtteniveau for smør Betingelser og støtteniveau for smør

Foranstaltninger til fastsættelse af støtten 
til smør træffes af Rådet i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
43, stk. 3.

Kommissionen fastsætter støtten til privat 
oplagring af smør ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
idet den tager hensyn til 
oplagringsomkostningerne og den 
sandsynlige udvikling i priserne for frisk 
smør og lagersmør.
Hvis der på tidspunktet for udlagring 
opstår en skadelig ændring på markedet, 
der ikke kunne forudses på 
indlagringstidspunktet, kan 
Kommissionen øge støttebeløbet ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a.

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af fusionsmarkedsordningsforordningen.  
Kommissionens forslag til Rådets forordning genetablerer primært de tilsvarende 
bestemmelser i den eksisterende fusionsmarkedsordningsforordning 1234/2007.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning 
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 Artikel 40

Særlige markedsforanstaltninger for 
kornsektoren

Særlige markedsforanstaltninger for 
kornsektoren

1. For at kunne reagere effektivt mod 
truende eller allerede opståede 
markedsforstyrrelser kan Kommissionen, 
hvis markedssituationen kræver det, ved 
delegerede retsakter og om nødvendigt 
efter hasteproceduren vedtage særlige 
interventionsforanstaltninger for 
kornsektoren. Sådanne 

1. For at kunne reagere effektivt mod 
truende eller allerede opståede 
markedsforstyrrelser kan Kommissionen, 
hvis markedssituationen kræver det, ved 
delegerede retsakter og om nødvendigt 
efter hasteproceduren, der er omhandlet i 
artikel 322, vedtage særlige 
interventionsforanstaltninger for 
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interventionsforanstaltninger kan bl.a.
træffes, hvis markedspriserne i ét eller flere 
områder i EU falder i forhold til 
interventionsprisen, eller der er stor risiko 
for, at det sker.

kornsektoren. Sådanne 
interventionsforanstaltninger kan træffes, 
hvis markedspriserne i ét eller flere 
områder i EU falder i forhold til 
interventionsprisen, eller der er stor risiko 
for, at det sker.

Or. en

(Hver gang ordene "navnlig", "bl.a. eller "herunder" forekommer i en del af teksten, hvor 
Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, slettes de. Ændringen foretages i hele teksten.) 

Begrundelse

Ord som "navnlig", "bl.a." eller "herunder" er ikke acceptable i forbindelse med delegerede 
retsakter. Opremsningen af forskellige typer af regler, der skal vedtages ved en delegeret 
retsakt, bør altid være udtømmende.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning 
Artikel 71 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen, ved 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 81, litra d), og efter høring af 
Komitéen for Landbrugsfondene oprettet 
ved forordning (EF) nr. 1290/2005, et 
beløb svarende til den ubetalte afgift fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel 14 og 
artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) 
nr. 1290/2005. Inden Kommissionen 
træffer sin beslutning, underretter den den 
pågældende medlemsstat, som skal give sit 
svar inden for en uge. Artikel 17 i 
forordning (EF) nr. 1290/2005 finder ikke 
anvendelse.

5. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for Landbrugsfondene 
oprettet ved artikel 41, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 1290/2005, et beløb svarende til 
den afgift, der skal betales, fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel 14 og 
artikel 15, stk. 2, i denne forordning. Inden 
Kommissionen træffer sin beslutning, 
underretter den den pågældende 
medlemsstat, som skal give sit svar inden 
for en uge. Artikel 17 i forordning (EF) nr. 
1290/2005 finder ikke anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til "Komitéen for Landbrugsfondene oprettet ved forordning (EF) nr. 
1290/2005" har ikke betydning af en komité, der bistår Kommissionen ved vedtagelsen af en 
gennemførelsesretsakt. Den pågældende Komité for Landbrugsfondene bliver kun hørt og har 
ingen stemmerettigheder. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning 
Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at sikre, at virksomheder som 
omhandlet i artikel 51 opfylder deres 
forpligtelser, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter vedtage regler for 
udstedelse og inddragelse af godkendelse 
af sådanne virksomheder samt kriterier for 
administrative sanktioner.

1. For at sikre, at virksomheder som 
omhandlet i artikel 51 opfylder deres 
forpligtelser, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 321 vedtage 
regler for udstedelse og inddragelse af 
godkendelse af sådanne virksomheder, 
ændring af de datoer, der er fastsat i 
artikel 56, samt kriterier for administrative 
sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Ændringen af de datoer, der er fastsat i den grundlæggende retsakt (og således er ikke-
væsentlige elementer af den grundlæggende retsakt) bør ske ved delegerede retsakter (se også 

følgende ændringsforslag).

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning 
Artikel 79 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) ændring af de datoerne i artikel 56 udgår

Or. en

Begrundelse
Ændringen af de datoer, der er fastsat i den grundlæggende retsakt (og således er ikke-
væsentlige elementer af den grundlæggende retsakt) bør udelukkende ske ved delegerede 
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retsakter (se også foregående ændringsforslag).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning 
Artikel 99 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger til fastsættelse af
produktionsrestitutionen omhandlet i stk. 1 
træffes af Rådet i henhold til traktatens 
artikel 43, stk. 3.

2. Kommissionen fastsætter 
produktionsrestitutionen omhandlet i stk. 1 
ved gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
idet den særlig tager hensyn til:
a) de omkostninger som følge af 
anvendelsen af importeret sukker, som 
industrien vil skulle bære i tilfælde af 
leverancer fra verdensmarkedet, og 
b) prisen for overskudssukker på 
markedet i EU eller, hvis der ikke findes 
overskudssukker på markedet i EU, den 
referencepris for sukker, der er fastsat i 
artikel 8, stk. 1, litra c).

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af den nye fusionsmarkedsordningsforordning.  

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning 
Artikel 101 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen fastsætter den i stk. 1 
omhandlede støtte ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
idet den tager hensyn til referenceprisen 
for skummetmælkspulver, der er fastsat i 
artikel 8, stk. 1, litra e), nr. ii), og 
udviklingen af markedssituationen hvad 
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angår skummetmælk og 
skummetmælkspulver.

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af den nye fusionsmarkedsordningsforordning.  

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning 
Artikel 102 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen fastsætter den i stk. 1 
omhandlede støtte ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
idet den tager hensyn til referenceprisen 
for skummetmælkspulver, der er fastsat i 
artikel 8, stk. 1, litra e), nr. ii), og 
udviklingen af markedssituationen hvad 
angår skummetmælk og 
skummetmælkspulver. 
Kommissionen kan ændre den i stk. 1 
omhandlede støtte afhængig af, hvorvidt 
skummetmælken forarbejdes til kasein 
eller kaseinater, og af disse produkters 
kvalitet.

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af den nye fusionsmarkedsordningsforordning.  
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning 
Artikel 107 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke betingelser, der gælder for 
medlemsstaternes udstedelse af tilladelser 
til anvendelse af kasein og kaseinater 

a) hvilke regler, der gælder for 
medlemsstaternes udstedelse af tilladelser 
til anvendelse af kasein og kaseinater, 
regler i forbindelse med varigheden og 
indholdet af tilladelserne samt de 
produkter, der kan omfattes

b) hvilke forpligtelser virksomheder, der er 
godkendt i henhold til litra a), skal opfylde 

b) hvilke forpligtelser med hensyn til 
momsangivelse og regnskabsførelse, som 
virksomheder, der er godkendt i henhold til 
litra a), skal opfylde

Or. en

Begrundelse

"betingelser" og "forpligtelser" er en ordlyd, der normalt anvendes i forbindelse med 
delegerede retsakter - ikke i forbindelse med gennemførelsesretsakter som dem, der er 
omhandlet i ovennævnte litra a) og b). Ændringsforslaget søger at tydeliggøre de præcise 
regler og forpligtelser på grundlag af det faktuelle indhold af de bestemmelser, der stammer 
fra artikel 1 og 3 i forordning 760/2008.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning 
Artikel 108 – stk. e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Foranstaltninger til fastsættelse af EU-
støtten til al mælk træffes af Rådet i 
henhold til traktatens artikel 43, stk. 3.

3. Kommissionen vedtager foranstaltninger 
til fastsættelse af EU-støtten til al mælk ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
idet den tager hensyn til behovet for i 
tilstrækkelig grad at tilskynde til uddeling 
af mælkeprodukter til 
uddannelsesinstitutioner.

Kommissionen fastsætter støtte til 
støtteberettigede mælkeprodukter ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
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idet den tager hensyn til 
mælkebestanddelen i det pågældende 
produkt.

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af den nye fusionsmarkedsordningsforordning.  

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning 
Artikel 119 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) virkninger af anerkendelse. c) betaling af støtte efter anerkendelse

Or. en

Begrundelse

"virkninger" er et ord, der normalt anvendes i forbindelse med delegerede retsakter. 
Ændringsforslaget tydeliggør anvendelsesområdet gennem en mere præcis ordlyd. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning 
Artikel 155 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger til fastsættelse af 
støtten pr. kasse med silkeormeæg træffes 
af Rådet i henhold til traktatens artikel 
43, stk. 3.

4. Kommissionen fastsætter støtten til 
silkeormsavlere ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med 323, stk. 1a, idet 
den tager hensyn til organisationen af 
silkeormsavlen i visse områder i EU og 
behovet for at fremme tilpasningen af 
udbuddet til markedssituationen.

Or. en
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Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af den nye fusionsmarkedsordningsforordning.  

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning 
Artikel 228 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en eller flere af de aktiviteter, der 
er nævnt i stk. 2, varetages af en anerkendt 
brancheorganisation i tobakssektoren, og er 
af generel økonomisk interesse for 
erhvervsdrivende, hvis virksomhed har 
forbindelse med det eller de pågældende 
produkter, kan den medlemsstat, der har 
udstedt anerkendelsen, eller 
Kommissionen, hvis den har udstedt 
anerkendelsen, uden bistand fra den 
komité, der er nævnt i artikel 323, stk. 1, 
beslutte, at individuelle erhvervsdrivende 
eller sammenslutninger, der ikke er 
medlem af organisationen, men som drager 
fordel af disse aktiviteter, over for 
organisationen skal udrede hele eller en del 
af det bidrag, medlemmerne betaler, for så 
vidt bidragene skal dække de udgifter, som 
er en direkte følge af de pågældende 
aktiviteters varetagelse, dog med 
undtagelse af enhver form for 
administrationsomkostninger.

1. Hvis en eller flere af de aktiviteter, der 
er nævnt i stk. 2, varetages af en anerkendt 
brancheorganisation i tobakssektoren, og er 
af generel økonomisk interesse for 
erhvervsdrivende, hvis virksomhed har 
forbindelse med det eller de pågældende 
produkter, kan den medlemsstat, der har 
udstedt anerkendelsen, eller 
Kommissionen, hvis den har udstedt 
anerkendelsen, ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget uden 
anvendelse af artikel 323, stk. 1a, beslutte, 
at individuelle erhvervsdrivende eller 
sammenslutninger, der ikke er medlem af 
organisationen, men som drager fordel af 
disse aktiviteter, over for organisationen 
skal udrede hele eller en del af det bidrag, 
medlemmerne betaler, for så vidt bidragene 
skal dække de udgifter, som er en direkte 
følge af de pågældende aktiviteters 
varetagelse, dog med undtagelse af enhver 
form for administrationsomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens gennemførelsesbeføjelse manglede at blive nævnt i lovforslaget.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning 
Artikel 254 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter fastsætte:

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
fastsætte: 

a) at der skal anvendes licenser, og om 
nødvendigt særlige regler for, hvilke 
betingelser der gælder for indgivelse af 
ansøgninger om importlicens og tildeling 
af tilladelser inden for rammerne af 
toldkontingentet

a) at der skal anvendes licenser, og om 
nødvendigt særlige regler for procedurer 
for indgivelse af ansøgninger om 
importlicens og tildeling af tilladelser 
inden for rammerne af toldkontingentet

Or. en

Begrundelse

En type regler, der omfatter forpligtelser, og navnlig ordet "betingelser" er en ordlyd, der 
normalt anvendes i forbindelse med delegerede retsakter. Ændringsforslaget tydeliggør 
anvendelsesområdet gennem en mere præcis ordlyd.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning 
Artikel 273 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Kommissionen fastsætter restitutioner 
ved gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a. 
De kan fastsættes

a) med regelmæssige mellemrum

b) ved licitation for korn, ris, sukker, 
mælk og mejeriprodukter.

Bortset fra licitationer fastsætter 
Kommissionen listen over produkter, for 
hvilke der ydes restitution, og 
eksportrestitutionsbeløbet mindst hver 
tredje måned. Restitutionerne kan dog 
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fastholdes på samme niveau i mere end 
tre måneder og om fornødent ændres af 
Kommissionen inden for tidsintervallet 
uden anvendelse af artikel 323, stk. 1a, 
efter anmodning fra en medlemsstat eller 
på Kommissionens eget initiativ.

3. Når restitution for et givet produkt 
fastsættes, tages der hensyn til et eller 
flere af følgende aspekter:

a) den nuværende situation og den 
forventede fremtidige udvikling med 
hensyn til:

i) priser og disponible mængder af 
produktet på markedet i EU

ii) priser for produktet på 
verdensmarkedet

b) målsætningerne for den fælles 
markedsordning, som er at skabe 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) begrænsninger som følge af de aftaler, 
der er 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 sektorerne for 
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

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af den nye fusionsmarkedsordningsforordning.  

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning 
Artikel 273 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 273a 
Særlige foranstaltninger for 

eksportrestitutioner for korn og ris
1. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 323, stk. 1a, 
fastsætte et korrektionsbeløb, der gælder 
for eksportrestitutioner, der er fastsat for 
korn- og rissektoren. Kommissionen kan 
om nødvendigt ændre 
korrektionsbeløbene ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget uden 
anvendelse af artikel 323, stk. 1a.
Første afsnit kan anvendes på produkter 
inden for korn- og rissektoren, der 
eksporteres i form af produkter anført i 
bilag XVII.
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2. For de første tre måneder af 
produktionsåret er restitutionen for 
eksport af malt, der enten var oplagret ved 
udgangen af det foregående 
produktionsår eller fremstilles af byg, som 
var oplagret på nævnte tidspunkt, lig med 
den restitution, der ville have været 
gældende for den pågældende 
eksportlicens for eksport i løbet af den 
sidste måned af det foregående 
produktionsår.
3. Kommissionen kan justere den 
restitution, der er fastsat i henhold til 
artikel 274, stk. 2, for de produkter, som 
er opført i bilag I, del I, litra a) og b), på 
linje med enhver ændring af 
interventionsprisen.
Stk. 1 kan helt eller delvis anvendes på de 
produkter, der er nævnt i del I, litra c) 
og d), i bilag I, og på de produkter, der er 
nævnt i del I i bilag I, og som eksporteres 
i form af produkter, som er anført i del I i 
bilag XVII.  I så fald korrigerer 
Kommissionen den i første afsnit 
omhandlede justering ved at anvende en 
koefficient, der repræsenterer forholdet 
mellem mængden af basisprodukt og 
mængden af basisprodukt i det 
eksporterede forarbejdede produkt eller 
anvendt i de eksporterede produkter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indsætter teksten fra artikel 10 i Kommissionens nylige forslag til 
Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner og priser i 
forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter (KOM(2011)0193).
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning 
Artikel 281

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 281 Artikel 281

Mindstepriser for eksport Mindstepriser for eksport
1. For at tage hensyn til udviklingen på 
markedet for hvert af produkterne fra 
sektoren for levende planter henhørende 
under KN-kode 0601 10 kan der hvert år i 
god tid før markedsføringsperiodens 
begyndelse fastsættes en eller flere 
mindstepriser for eksporten til tredjelande. 
Foranstaltninger til fastsættelse af 
mindstepriserne træffes af Rådet i 
henhold til traktatens artikel 43, stk. 3.

1. For at tage hensyn til udviklingen på 
markedet for hvert af produkterne fra 
sektoren for levende planter henhørende 
under KN-kode 0601 10 kan 
Kommissionen hvert år i god tid før 
markedsføringsperiodens begyndelse 
fastsætte en eller flere mindstepriser for 
eksporten til tredjelande. 

Disse produkter kan eksporteres, hvis det 
sker til en pris, der mindst er lige så høj 
som den mindstepris, der er fastsat for det 
pågældende produkt.

Disse produkter kan eksporteres, hvis det 
sker til en pris, der mindst er lige så høj 
som den mindstepris, der er fastsat for det 
pågældende produkt.

2. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter alle nødvendige 
administrative foranstaltninger i 
forbindelse med stk. 1, første afsnit, under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218.

2. Kommissionen fastsætter alle 
nødvendige foranstaltninger i forbindelse 
med stk. 1, første afsnit, ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med 323, stk. 1a, idet 
den særlig tager hensyn til priserne på 
internationale markeder og under 
hensyntagen til de forpligtelser, der følger 
af aftaler indgået i henhold til traktatens 
artikel 218. 

Or. en

Begrundelse

Artikel 43, stk. 3, TEUF bør ikke finde anvendelse. I stedet bør indholdet af Kommissionens 
nylige forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner 
og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter 
(KOM(2011)0193) erstatte de tilsvarende dele af den nye fusionsmarkedsordningsforordning.  
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning 
Artikel 296

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 296 [Udgår pr. 31/12/2010] udgår
Særlige bestemmelser for frugt og 

grøntsager
For så vidt angår frugt og grøntsager kan 
medlemsstaterne indtil den 31. december 
2010 yde statsstøtte på følgende 
betingelser:
a) statsstøtten betales kun til frugt- og 
grøntsagsproducenter, som ikke er 
medlemmer af en anerkendt 
producentorganisation, og som indgår en 
kontrakt med en anerkendt 
producentorganisation, hvori de 
accepterer, at de skal anvende den 
pågældende producentorganisations 
kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger
b) støtten til producenterne må ikke 
overstige 75 % af den EU-støtte, som 
medlemmerne af den pågældende 
producentorganisation modtager and
c) den pågældende medlemsstat 
forelægger senest den 31. december 2010 
Kommissionen en rapport om statsstøttens 
nyttevirkning og effektivitet, herunder en 
analyse af, hvor meget den har medvirket 
til organiseringen af sektoren. 
Kommissionen gennemgår rapporten og 
beslutter, om den vil fremsætte forslag.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning 
Artikel 304 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter den 1. januar 2016 kan 
Kommissionen beslutte, at stk. 1, 2 og 3 
ikke længere finder anvendelse.

4. Efter den 1. januar 2016 kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 
321 beslutte, at stk. 1, 2 og 3 ikke længere 
finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ikke-væsentlige elementer af den grundlæggende retsakt kan udelukkende ændres ved 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning 
Artikel 315

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 315 Artikel 315
Foranstaltninger til løsning af specifikke 

praktiske problemer
Foranstaltninger til løsning af specifikke 

praktiske problemer
1. Kommissionen træffer ved 
gennemførelsesretsakter de 
foranstaltninger, der er nødvendige og 
begrundede for at løse specifikke praktiske 
problemer i akutte situationer. Sådanne 
foranstaltninger kan fravige denne 
forordnings bestemmelser, men kun i det 
strengt nødvendige omfang og tidsrum.

1. Kommissionen træffer ved delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
321 de foranstaltninger, der er nødvendige 
og begrundede for at løse specifikke 
praktiske problemer i akutte situationer. 
Sådanne foranstaltninger kan fravige denne 
forordnings bestemmelser, men kun i det 
strengt nødvendige omfang og tidsrum.

2. Hvis det er nødvendigt for at løse et 
specifikt problem, handler Kommissionen 
i overensstemmelse med artikel 323, stk. 2.

2. Hvis særligt hastende tilfælde 
nødvendiggør dette, gælder 
hasteproceduren i artikel 322 for 
delegerede retsakter vedtaget i henhold til 
denne artikel.

Or. en



PR\865557DA.doc 25/32 PE464.705v01-00

DA

Begrundelse

Disse foranstaltninger, der vedtages i nødsituationer, kan have samme karakter som de 
foranstaltninger, der vedtages i henholdt til artikel 290 i TEUF (delegerede retsakter). 
Eftersom der også findes en hasteprocedure for delegerede retsakter, foreslår ordføreren, at 
den eventuelt tages i anvendelse for at sikre beslutningsprocessens effektivitet. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning 
Artikel 321

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 321 Artikel 321

Delegerede retsakter Delegerede retsakter
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i denne forordning, for en 
ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser.

Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.
2. Delegerede beføjelser, jf. stk. 1, kan 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

2. Delegationen af beføjelser tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den …1. Kommissionen udarbejder en 
rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode. 

En institution, der indleder en intern 
procedure for at beslutte, om den ønsker 
at tilbagekalde delegerede beføjelser, 
bestræber sig på at give den anden 
institution og Kommissionen meddelelse 
herom inden for et rimeligt tidsrum, inden 
den træffer endelig afgørelse, og oplyser 

                                               
1 Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 
eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den 
mulige begrundelse herfor.
Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer de 
delegerede beføjelser, der er nævnt i 
afgørelsen, til ophør. Den får virkning 
øjeblikkelig eller på et senere tidspunkt, 
der præciseres i afgørelsen. Afgørelsen 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.
3. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på to måneder fra 
underretningen herom. Fristen forlænges 
med en måned på foranledning af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.

3. Delegationen af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer de delegerede 
beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af denne afgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Afgørelsen berører ikke 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft. 

Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres den delegerede retsakt i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
træder i kraft på den dato, der er fastsat 
heri.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
både Europa-Parlamentet og Rådet har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelse.

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
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Europa-Parlamentet og Rådet herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til denne forordning træder kun i kraft, 
hvis hverken Parlamentet eller Rådet har 
gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis både 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen kan forlænges med 
2 måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
_______________________
1 Datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Afspejler fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter mellem institutionerne.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning 
Artikel 322 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt, der er 
vedtaget i henhold til denne artikel, efter 
proceduren i artikel 321, stk. 3. I så fald 
ophører retsakten med at gælde. Den 
institution, der gør indsigelse mod en 
sådan delegeret retsakt, giver sin 
begrundelse herfor.

2. Enten Europa-Parlamentet eller Rådet 
kan gøre indsigelse mod en delegeret 
retsakt, der er vedtaget i henhold til denne 
artikel, efter proceduren i artikel 321, stk. 
5. I så fald ophæver Kommissionen straks
retsakten efter meddelelsen af Europa-
Parlamentets eller Rådets afgørelse om at 
gøre indsigelse. 

Or. en

Begrundelse

Afspejler fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter mellem institutionerne.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning 
Artikel 323 – stk. 1, 2 og 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 323 Artikel 323
Gennemførelsesretsakter – komité Udvalgsprocedure

1. [Når der vedtages 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
denne forordning bistås Kommissionen af 
Forvaltningskomitéen for den Fælles 
Markedsordning for Landbrugsprodukter, 
og proceduren i artikel [5] i forordning 
(EU) nr. [xxxx/yyyy] anvendes (to be 
completed following the adoption of the 
regulation on control mechanisms, as 
referred to in Article 291(2) of the TFEU, 
currently the subject of discussion by the 
European Parliament and the Council).]

1. Kommissionen bistås af et udvalg, der 
benævnes Forvaltningskomitéen for den 
Fælles Markedsordning for 
Landbrugsprodukter. Dette udvalg er et 
udvalg som defineret i forordning (EU) 
nr. 182/2011.

1a. Når der henvises til dette stykke, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

2. I de hastetilfælde, der er omhandlet i 
artikel 265, 266 og 282 og artikel 315, stk. 
2, i denne forordning anvendes 
proceduren i artikel [6] i forordning (EU) 
nr. [xxxx/yyyy].

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 
182/2011, sammenholdt med artikel 5.

Or. en

Begrundelse

Afspejler fælles modeller for gennemførelsesretsakter, der kontrolleres af medlemsstaterne. 
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BEGRUNDELSE

Generel beskrivelse

Kommissionens forslag har til formål at rette Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en 
fælles markedsordning for landbrugsprodukter ind efter ind efter den nye sondring mellem 
Kommissionens delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, som blev indført med 
artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Endvidere 
indeholder dette forslag af hensyn til fuldstændigheden også de forslag til ændringer af Rådets 
forordning (EF) nr. 1234/2007, som Kommissionen allerede har forelagt Europa-Parlamentet 
og Rådet særskilt.
I artikel 290 og 291 i TEUF indføres der en skelnen mellem de beføjelser, der delegeres til 
Kommissionen til at vedtage ikke-lovgivningsmæssige retsakter, og de beføjelser, som 
Kommissionen tildeles til at vedtage gennemførelsesretsakter:

a) Ifølge artikel 290 i TEUF om delegerede retsakter kan lovgiver delegere beføjelse til 
Kommissionen til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger 
eller ændrer visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt. 

b) Ifølge artikel 291 i TEUF om gennemførelsesretsakter træffer medlemsstaterne alle de 
nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Unionens juridisk bindende 
retsakter. Ved sådanne retsakter kan Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser, når det 
er nødvendigt med ensartede betingelser for at gennemføre retsakterne. 

Den foreslåede tilpasning af forordning (EF) nr. 1234/2007 til de nye betingelser er baseret på 
en kvalificering af de eksisterende kommissionsbeføjelser i form af "delegerede beføjelser" og 
"gennemførelsesbeføjelser" ud fra de gennemførelsesforanstaltninger, som Kommissionen har 
vedtaget på grundlag af sine nuværende beføjelser.
I dette forslag gives lovgiver beføjelse til at definere de væsentlige aspekter af den fælles 
markedsordning. For eksempel fastlægger lovgiver målene for 
markedsinterventionsforanstaltningerne, ordningerne for produktionsbegrænsning og 
støtteordningerne. Tilsvarende fastlægger lovgiver princippet om indførelse af en ordning 
med import- og eksportlicenser, de grundlæggende elementer i reglerne for afsætning og 
produktion og princippet om anvendelse af sanktioner, nedsættelse og udelukkelse. Lovgiver 
fastsætter også specifikke bestemmelser for enkeltsektorer.

Ifølge artikel 290 i TEUF giver lovgiver Kommissionen beføjelse til at udbygge eller ændre 
visse ikke-væsentlige elementer en retsakt. Kommissionens delegerede retsakter kan derfor 
fastlægge yderligere elementer, som er nødvendige for, at den fælles markedsordning kan 
fungere efter hensigten. For eksempel skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter med 
henblik på at fastsætte betingelserne for deltagelse i ordningen, de forpligtelser, som 
udstedelsen af en licens medfører, og, om nødvendigt og alt efter den økonomiske situation, 
om der skal stilles en sikkerhed i forbindelse med udstedelse af licenser. Tilsvarende 
delegerer lovgiver beføjelse til Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at 
fastsætte kriterier for, hvornår produkter kan komme i betragtning til markedsintervention. 
Endvidere kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter i forbindelse med definitioner.

På den anden side giver lovgiver Kommissionen gennemførelsesbeføjelser, jf. artikel 291, stk. 
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2, i TEUF, for så vidt angår ensartede betingelser for gennemførelse af den fælles 
markedsordning og generelle rammebestemmelser for kontroller, som medlemsstaterne skal 
gennemføre.

Emnet i artikel 43, stk. 3, TEUF - Rådets beføjelser

Ifølge artikel 43, stk. 3, i TEUF hedder det: "Rådet vedtager på forslag af Kommissionen 
foranstaltninger vedrørende fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative 
begrænsninger (…)". Dette er en undtagelse fra artikel 43, stk. 2, i TEUF, hvor det kræves, at 
den almindelige lovgivningsprocedure til at "fastsætte den fælles ordning for markederne for 
landbrugsprodukter … samt de øvrige bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre 
målsætningerne for den fælles landbrugspolitik". Lissabontraktaten har virkelig gjort den 
almindelige lovgivningsprocedure til standardproceduren for vedtagelse af EU-retsakter. Da 
der er tale om en undtagelse fra artikel 43, stk. 3, i TEUF, må fortolkningen være restriktiv, så 
det sikres, at lovgiver kan udøve sine lovgivningsmæssige beføjelser i henhold til artikel 42, 
stk. 2, i TEUF. Dette indbefatter, at lovgiver regulerer de grundlæggende elementer i den 
fælles landbrugspolitik og træffer de politiske beslutninger, der giver den fælles 
landbrugspolitik sin struktur og sine instrumenter og virkninger. På baggrund heraf må den 
specifikke procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 3, i TEUF, kun anvendes, hvis et 
spørgsmål omhandlet i den pågældende bestemmelse ikke indgår i de grundlæggende 
politikbeslutninger, der i henhold til artikel 43, stk. 2, i TEUF er forbeholdt lovgiver. Hvis et 
sådant spørgsmål således hænger uløseligt sammen med det politiske indhold i de 
beslutninger, som lovgiver skal tage, bør artikel 43, stk. 3, i TEUF ikke anvendes.

Forslaget er ifølge Kommissionen baseret på følgende principper:
a) de strukturelle parametre og grundlæggende elementer i den fælles landbrugspolitik må kun 
fastlægges af lovgiver (Europa-Parlamentet og Rådet). For eksempel bør offentlig 
intervention (inkl. rammebestemmelser for Kommissionens fastsættelse af visse 
interventionspriser ved licitation) og mælke- og sukkerkvoteordninger fastsat ved forordning 
(EF) nr. 1234/2007 forblive på lovgiverniveauet, idet disse elementer hænger uløseligt 
sammen med fastlæggelsen af indholdet af den ordning, som lovgiver har fastsat, og 
grænserne for denne ordning.

b) foranstaltninger til fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger som 
omhandlet i artikel 43, stk. 3, der ikke er omfattet af artikel 43, stk. 2, i TEUF, træffes af 
Rådet. Kommissionen vil fremsætte et forslag til forordning baseret på artikel 43, stk. 3, i 
TEUF for så vidt angår bestemmelserne i artikel 21 for betingelserne for obligatorisk støtte til 
privat oplagring af smør, i artikel 99 for produktionsrestitution i sukkersektoren, i artikel 101 
og 102 for støtte i sektoren for mælk og mejeriprodukter, i artikel 108 for uddeling af 
mejeriprodukter til skoleelever, i artikel 155 for støtte i silkeormesektoren, i artikel 273 for 
eksportrestitutioner og i artikel 281 for minimumspriser ved eksport af levende planter. I det 
kommende forslag til forordning fastsættes det, for så vidt angår disse bestemmelser, at 
betingelserne for fastsættelse af støtte, eksportrestitutioner og minimumspriser ved eksport 
bør fastsættes af Rådet i henhold til artikel 43, stk. 3, i TEUF, og at størrelsen af sådan støtte 
og sådanne restitutioner og priser bør fastsættes af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter.

Den 11. april fremsatte Kommissionen faktisk et "forslag til Rådets forordning om 
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foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner og priser i forbindelse med den fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter" (KOM(2011)0193) på grundlag af artikel 43, stk. 3, 
i TEUF.  Gennem denne forordning fastsætter Rådet betingelserne for fastsættelse af støtte, 
eksportrestitutioner og minimumspriser og lader Kommissionen fastsætte beløbene på den 
pågældende støtte, restitutioner og priser (ved gennemførelsesretsakter). Indholdsmæssigt 
genetablerer Kommissionens forslag til Rådets forordning dog primært de tilsvarende 
bestemmelser i den eksisterende fusionsmarkedsordningsforordning 1234/2007.

Ordførerens holdning
Ordføreren mener, at Kommissionens forslag om fusionsmarkedsordningen ikke har 
overholdt princippet om, at artikel 43, stk. 3, i TEUF må fortolkes restriktivt. Fastsættelsen af 
betingelserne og kriterierne for fastsættelse af støtte, eksportrestitutioner og minimumspriser 
bør fortsat være forbeholdt lovgiver, og Kommissionen bør kun fastsætte beløbene ved 
gennemførelsesretsakter. Forslaget strider derfor mod lovgivers beføjelser i henhold til artikel 
42, stk. 2, i TEUF.

Parlamentets holdning til fusionsmarkedsordningen indeholder flere muligheder for at løse 
dette problem. Det er muligt
a) simpelthen at fjerne enhver bestemmelse, der henviser til artikel 43, stk. 3, i TEUF; dette 
ville tvinge Rådet til at forhandle om problemet, men er ikke en fornuftig "lovgivning"
b) at ændre de relevante bestemmelser ved at fjerne henvisningen til artikel 43, stk. 3, i TEUF 
og indsætte en bestemmelse om, at Parlamentet og Rådet skal træffe afgørelse om 
spørgsmålene i en særlig forordning efter den almindelige lovgivingsprocedure; dette ville 
have til formål at vedtage en ny særlig forordning om spørgsmål, der indtil videre er fastsat i 
fusionsmarkedsordningen, men ville ikk have noget reelt rationale
c) at fjerne alle bestemmelser vedrørende artikel 43, stk. 3, i TEUF og erstatte dem med det 
respektive indhold, der er fastsat i det allerede omtalte forslag fra Kommissionen til Rådets
forordning (der som ovenfor understreget primært genetablerer de tilsvarende bestemmelser i 
den eksisterende fusionsmarkedsordningsforordning 1234/2007). Denne tilgang er mere 
pragmatisk og også fornuftig fra et proceduremæssigt synspunkt (lege artis). Sidstnævnte 
tilgang er fulgt i udkastet til betænkning.

Ændringer til andre spørgsmål
a) Ændringer, der søger at erstatte gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter: 
Ord som "betingelser", "forpligtelser" og enhver form for "regler", der indebærer forpligtelser, 
er ord, der normalt anvendes i forbindelse med delegerede retsakter - ikke i forbindelse med 
gennemførelsesretsakter. Det samme gælder ændringen af ikke-væsentlige elementer af den 
grundlæggende retsakt: disse bør udelukkende ændres ved delegerede retsakter (f.eks. i 
Kommissionens forslag om fusionsmarkedsordningen: datoer, ikke-anvendelse af visse 
stykker, foranstaltninger med henblik på nødsituationer). 

b) Flere ændringsforslag har til formål at afspejle standardudtryk, der er vedtaget mellem 
institutionerne ("fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter mellem institutionerne" og 
"fælles modeller for gennemførelsesretsakter").

Snarest mulig vedtagelse af den nye forordning
Ordføreren ønsker at understrege, at denne nye forordning bør vedtages snarest muligt. Den 
kommende omfattende reform af fusionsmarkedsordningen (inden for rammerne af den 
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generelle reform af den fælles landbrugspolitik) ville blive unødigt bebyrdet med en stadig 
åben forhandling om det forslag fra Kommissionens om tilpasning, der er under overvejelse. 

Det ledende princip er, at der må skabes balance mellem på den ene side behovet for, at 
Kommissionen kan handle effektivt og hurtigt, og på den anden side de beføjelser for så vidt 
angår lovgivningsprocessen, som Parlamentet og Rådet har i henhold til Lissabon-traktaten. 
Ordføreren kan generelt gå ind for de fleste af Kommissionens valg af delegerede retsakter 
eller gennemførelsesretsakter og mener, at Kommissionen i denne henseende har fremlagt et 
afbalanceret forslag. Som beskrevet ovenfor er der enkelte ændringsforslag, der søger at 
erstatte gennemførelsesretsakter med delegerede retsakter i bestemmelser vedrørende 
betingelser, forpligtelser og enhver form for regler, der indebærer forpligtelser, eftersom 
denne ordlyd normalt anvendes i forbindelse med delegerede retsakter samt ændring af ikke-
væsentlige elementer af den grundlæggende retsakt.

Yderligere ændringer, bortset fra enkelte selvindlysende tilfælde, er (som beskrevet ovenfor) 
af horisontal art med henblik på at afspejle den fælles forståelse, der er opnået mellem 
institutionerne om anvendelsen af delegerede retsakter, samt den nylige ikrafttrædelse af 
forordningen om gennemførelsesretsakter (forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011).


