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***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 særlige foranstaltninger 
på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav
(KOM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0767),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42, artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget (C7-0003/2011),

– 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 
(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 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at målene for ordningen til fordel 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav 
bedre kan nås, bør støtteprogrammet 

(4) For at målene for ordningen til fordel 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav 
bedre kan nås, bør støtteprogrammet 

                                               
1 EUT C 132 af 3.5.2011, s. 82. 
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indeholde foranstaltninger, der sikrer 
forsyningen med landbrugsprodukter og
opretholdelsen og udviklingen af den 
lokale landbrugsproduktion. 
Programmeringsniveauet bør bringes 
tættere på de pågældende områder, og det 
bør tilstræbes, at tilgangen med 
partnerskab mellem Kommissionen og 
medlemsstaten systematiseres.

indeholde foranstaltninger, der sikrer 
forsyningen med landbrugsprodukter, 
transporten af lokalt producerede 
uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter samt opretholdelsen 
og udviklingen af den lokale 
landbrugsproduktion. 
Programmeringsniveauet bør bringes 
tættere på de pågældende områder, og det 
bør tilstræbes, at tilgangen med 
partnerskab mellem Kommissionen og 
medlemsstaten systematiseres. 

Or. el

Begrundelse

Foruden at styrke forsyningen med råstoffer må det anses for formålstjenligt at styrke 
transporten fra de små øer i Ægæerhavet af både de uforarbejdede og de forarbejdede 
landbrugsprodukter. De landbrugsprodukter, der produceres på de små øer i Det Ægæiske 
Hav, er langt dårligere stillede i konkurrencen på grund af de høje udgifter til såvel råstoffer 
som den efterfølgende transport af disse. I Kommissionens forslag er der hidtil kun blevet 
taget højde for den ugunstige konkurrenceposition som følge af de højere forsyningsudgifter 
og ikke udgifterne forbundet med transport.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) De myndigheder, Grækenland har 
udpeget, kan i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og af 
fleksibilitetshensyn, der ligger til grund for 
den programmeringsstrategi, som er 
vedtaget for ordningen til fordel for de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav, foreslå 
ændringer af programmet for at tilpasse det 
til forholdene på disse øer. Af samme årsag 
bør proceduren for ændring af programmet 
tilpasses efter, hvor relevant hver type 
ændring er.

(5) De myndigheder, Grækenland har 
udpeget, kan i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og af 
fleksibilitetshensyn, der ligger til grund for 
den programmeringsstrategi, som er 
vedtaget for ordningen til fordel for de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav, foreslå 
ændringer af programmet for at tilpasse det 
til forholdene på disse øer. De kompetente 
lokale og regionale myndigheder bør 
tilskyndes til at engagere sig og medvirke 
yderligere med dette mål for øje. Af 
samme årsag bør proceduren for ændring 
af programmet tilpasses efter, hvor relevant 
hver type ændring er.
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Or. el

Begrundelse

Der tilskyndes til yderligere samarbejde mellem de ægæiske kommuner og regioner om 
ændring og tilpasning af programmet i overensstemmelse med de faktiske behov og krav, som 
gør sig gældende for de af øernes indbyggere, der er beskæftigede i landbruget.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) De særlige geografiske forhold, der gør 
sig gældende for nogle af øerne i Det 
Ægæiske Hav, medfører ekstra 
transportomkostninger ved levering af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum, forarbejdning eller som rå- og 
hjælpestoffer. Endvidere påfører objektive 
faktorer i forbindelse med øernes isolerede 
og afsides beliggenhed og status som 
øsamfund de erhvervsdrivende og 
producenterne på disse øer yderligere 
ulemper, som er stærkt hæmmende for 
deres virksomhed. I visse tilfælde befinder 
de erhvervsdrivende og producenterne sig i 
øsamfund i dobbelt forstand forstået på den 
måde, at forsyningerne finder sted via 
andre øer. Disse ulemper kan afhjælpes 
ved, at priserne på de vigtige produkter 
sænkes. Der bør derfor indføres en særlig 
forsyningsordning for at sikre disse mindre 
øers forsyning og udligne de 
ekstraomkostninger, som skyldes deres 
afsides beliggenhed, status som øsamfund 
og lille areal.

(6) De særlige geografiske forhold, der gør 
sig gældende for nogle af øerne i Det
Ægæiske Hav, medfører ekstra 
transportomkostninger ved levering af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum, forarbejdning eller som rå- og 
hjælpestoffer, og hvad angår de 
uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter fra disse øer.
Endvidere påfører objektive faktorer i 
forbindelse med øernes isolerede og afsides 
beliggenhed og status som øsamfund de 
erhvervsdrivende og producenterne på 
disse øer yderligere ulemper, som er stærkt 
hæmmende for deres virksomhed. I visse 
tilfælde befinder de erhvervsdrivende og 
producenterne sig i øsamfund i dobbelt 
forstand forstået på den måde, at 
forsyningerne og transporten af 
landbrugsprodukterne, foregår via andre 
øer. Disse ulemper kan afhjælpes ved, at 
priserne på de vigtige produkter sænkes. 
Der bør derfor indføres en særlig 
forsyningsordning for at sikre disse mindre 
øers forsyning og transport af de 
landbrugsprodukter, der produceres, og 
udligne de ekstraomkostninger, som 
skyldes deres afsides beliggenhed, status 
som øsamfund og lille areal.

Or. el
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Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De problemer, som gør sig gældende 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav, 
skærpes af, at øerne er af beskeden 
størrelse. For at sikre de påtænkte 
foranstaltningers effektivitet bør 
foranstaltningerne kun gælde for de små 
øer.

(7) De problemer, som gør sig gældende 
for de mindre øer i Det Ægæiske Hav, 
skærpes af, at øerne er af beskeden 
størrelse. For at sikre de påtænkte 
foranstaltningers effektivitet bør 
foranstaltningerne gælde for alle øer i Det 
Ægæiske Hav med undtagelse af Kreta og 
Evia.  

Or. el

Begrundelse

Det gøres klart, at de konkrete foranstaltninger bør gælde for alle øerne i Det Ægæiske Hav 
bortset fra Kreta og Evia, som er undtaget på grund af deres betragtelige størrelse. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne på de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af øernes 
fjerne beliggenhed og status som 
øsamfund, og samtidig bevare EU-
produkternes konkurrenceevne, bør der 
ydes støtte til levering af EU-produkter til 
disse øer. Støtten bør være baseret på 
ekstraomkostningerne ved levering til de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav og, når det 
drejer sig om rå- og hjælpestoffer eller 
produkter til forarbejdning, 

(8) For effektivt at nå det opstillede mål, 
som er at nedsætte priserne på de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav og udligne 
ekstraomkostningerne som følge af øernes 
fjerne beliggenhed og status som 
øsamfund, og samtidig bevare EU-
produkternes konkurrenceevne, bør der 
ydes støtte til levering af EU-produkter til 
disse øer samt transport af de 
uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der produceres på 
øerne. Støtten bør være baseret på 
ekstraomkostningerne ved levering til og 
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ekstraomkostningerne som følge af øernes 
status som øsamfund og lille areal.

fra de mindre øer i Det Ægæiske Hav og, 
når det drejer sig om rå- og hjælpestoffer, 
der transporteres til eller fra øerne, eller 
produkter til forarbejdning eller 
forarbejdede produkter,
ekstraomkostningerne som følge af øernes 
status som øsamfund og lille areal.

Or. el

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Da de mængder, der omfattes af den 
særlige forsyningsordning, er begrænset til 
forsyningsbehovene på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, er ordningen ikke til hinder 
for, at det indre marked kan fungere efter 
hensigten. Desuden må de økonomiske 
fordele ved den særlige forsyningsordning 
ikke medføre forstyrrelser i det 
traditionelle handelsmønster for de 
pågældende produkter. Det bør derfor 
forbydes at forsende eller eksportere disse 
produkter fra de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav. Det bør dog være tilladt at forsende 
eller eksportere disse produkter, hvis den 
fordel, der følger af den særlige 
forsyningsordning, betales tilbage.

(10) Da de mængder, der omfattes af den 
særlige forsyningsordning, er begrænset til 
forsynings- og transportbehovene for de 
mindre øer i Det Ægæiske Hav, er 
ordningen ikke til hinder for, at det indre 
marked kan fungere efter hensigten. 
Desuden må de økonomiske fordele ved 
den særlige forsyningsordning ikke 
medføre forstyrrelser i det traditionelle 
handelsmønster for 
forsyningsprodukterne. Det bør derfor 
forbydes at forsende eller eksportere 
forsyningsprodukterne fra de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav. Det bør dog være tilladt 
at forsende eller eksportere disse 
produkter, hvis den fordel, der følger af 
den særlige forsyningsordning, betales 
tilbage.

Or. el

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Der bør tillades handel med 
forarbejdede produkter mellem de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav for at give dem 
mulighed for samhandel. Der bør også 
tages hensyn til handelsmønstrene i 
forbindelse med den regionale samhandel 
og traditionelle eksport og forsendelse til 
resten af EU og tredjelande, hvorfor der 
bør tillades eksport af forarbejdede 
produkter i et omfang svarende til de 
traditionelle handelsmønstre.

(11) Der bør tillades handel med 
forarbejdede produkter mellem de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav for at give dem 
mulighed for samhandel og sænke deres 
transportomkostninger. Der bør også tages 
hensyn til handelsmønstrene i forbindelse 
med den regionale samhandel og 
traditionelle eksport og forsendelse til 
resten af EU og tredjelande, hvorfor der 
bør tillades eksport af forarbejdede 
produkter i et omfang svarende til de 
traditionelle handelsmønstre.

Or. el

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Landbrugsproducenterne på de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav bør tilskyndes til at 
levere kvalitetsprodukter, og afsætningen 
heraf bør fremmes.

(17) Landbrugsproducenterne på de mindre 
øer i Det Ægæiske Hav bør tilskyndes til at 
levere kvalitetsprodukter, anvende 
fællesskabsstandarderne for biologisk 
dyrkning, følge traditionelle 
dyrkningsmetoder og fremme afsætningen 
af disse produkter. I betragtning heraf bør 
det være lovligt i fremtiden at forbinde 
udbetaling af støtte med produktionen. 
Støtteforanstaltningerne bør have til 
formål at sikre produktionen af lokale 
landbrugsprodukter, som for 
størstepartens vedkommende er 
traditionelle produkter med beskyttet 
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oprindelsesbetegnelse og beskyttet 
geografisk betegnelse.

Or. el

Begrundelse

Landbrugerne tilskyndes til at anvende fællesskabsstandarder for biologisk landbrug samt 
traditionelle dyrkningsmetoder (f.eks. terrasser, stengærder, traditionelle 
regnvandsopsamlingstanke), der hjælper med til at bevare dem som elementer af øernes 
folkekultur. Det foreslås endvidere at knytte udbetalingen af støtte til produktionen. 
Støtteforanstaltningerne bør have til formål at sikre produktionen af lokale 
landbrugsprodukter, som for størstepartens vedkommende er traditionelle produkter med 
beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19α) Støtteprogrammet bør omfatte 
specifikke foranstaltninger for 
traditionelle landbrugsprodukter, som har 
tendens til at forsvinde på grund af de 
høje økonomiske omkostninger, der gør 
produktionen urentabel. Det er derfor 
nødvendigt at forhøje det samlede budget 
for ordningen for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, eftersom 
udnyttelsesgraden for de produkter, der 
allerede er omfattet heraf, er særlig høj.

Or. el

Begrundelse

Der findes et stort antal traditionelle landbrugsprodukter, der endnu ikke er omfattet af 
støtteordningen. Produktionen af disse produkter tenderer til at forsvinde på grund af de 
ekstremt høje omkostninger. Eftersom udnyttelsesgraden af de bevillinger, der var afsat til 
den sidste femårsperiode, var særlig høj, er det nødvendigt at forhøje det samlede budget for 
ordningen for at styrke produktionen af et større antal landbrugsprodukter så meget som 
muligt.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Siden 2007 er behovet for vigtige 
produkter steget på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden og befolkningspresset. 
Derfor bør den andel af budgettet, som 
Grækenland kan anvende til den særlige 
forsyningsordning for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, forhøjes.

(20) Siden 2007 er behovet for vigtige 
produkter steget på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav på grund af udviklingen i 
husdyrbestanden og befolkningspresset. 
Derfor bør den andel af budgettet, som 
Grækenland kan anvende til den særlige 
forsyningsordning for de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, forhøjes. Denne forøgelse 
bør dog ikke ske på bekostning af 
budgettet til styrkelse af den lokale 
produktion men bør ske samtidig med en 
forhøjelse af det beløb, der er afsat til at 
understøtte den lokale 
landbrugsproduktion.

Or. el

Begrundelse

Kommissionens forslag om forhøjelse af budgettet for særlige støtteforanstaltninger bør ikke 
gennemføres på bekostning af budgettet for støtte til styrkelse af den lokale produktion. Det 
vil derfor være formålstjenligt at forhøje det beløb, der stilles til rådighed for understøttelse 
af den lokale landbrugsproduktion, tilsvarende. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i henhold 
til traktatens artikel 290 for at udbygge 
eller ændre visse ikke-væsentlige 
elementer i denne forordning. Det bør 
afgrænses, hvilke områder denne 
beføjelse kan udøves for, og hvilke 
betingelser der gælder for delegationen.

(22) For at sikre, at den i denne 
forordning fastsatte ordning kan fungere 
efter hensigten, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udbygning eller ændring af 
visse ikke-væsentlige elementer i denne 
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forordning. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen foretager passende 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at sikre, at ordningen til fordel for 
de mindre øer i Det Ægæiske Hav 
gennemføres ensartet i forhold til andre 
lignende ordninger, og undgå 
konkurrenceforvridning og 
forskelsbehandling af de erhvervsdrivende 
bør Kommissionen have beføjelse til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
henhold til traktatens artikel 291, stk. 2. 
Derfor bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
nævnte bestemmelse, især for så vidt angår 
ensartede betingelser for, hvordan 
produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, indføres til, udføres fra 
og omsættes på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav, ensartede betingelser for 
gennemførelse af programmet og 
mindstekrav til den kontrol, som 

(23) For at sikre, at ordningen til fordel for 
de mindre øer i Det Ægæiske Hav 
gennemføres ensartet i forhold til andre 
lignende ordninger, og undgå 
konkurrenceforvridning og 
forskelsbehandlingen af de 
erhvervsdrivende, bør Kommissionen 
tildeles gennemførelsesbeføjelser, især for 
så vidt angår standardbestemmelser for, 
hvordan produkter, der er omfattet af den 
særlige forsyningsordning, indføres til, 
udføres fra og omsættes på de mindre øer i 
Det Ægæiske Hav, standardbestemmelser 
for gennemførelse af programmet og 
mindstekrav til den kontrol, som 
Grækenland skal gennemføre. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
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Grækenland skal gennemføre. principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser*.
______________
*ΕUT L 055, 28.02.2011 s. 13.

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. Ligeledes erstattes ordlyden ”ensartede betingelser”, fordi 
denne formulering bruges i forbindelse med delegerede retsakter og ikke 
gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at sikre de mindre øers forsyninger af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum eller forarbejdning og som rå- og 
hjælpestoffer, ved at udligne de 
ekstraomkostninger, som skyldes deres 
afsides beliggenhed, status som øsamfund 
og lille areal

α) at sikre de mindre øers forsyninger af 
vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum eller forarbejdning og som rå- og 
hjælpestoffer, samt transporten af de 
uforarbejdede og forarbejdede 
landbrugsprodukter, der produceres på 
disse øer, ved at udligne de 
ekstraomkostninger, som skyldes deres 
afsides beliggenhed, status som øsamfund 
og lille areal

Or. el

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Støtteprogrammet fastlægges på det 
geografiske niveau, som Grækenland 
finder mest hensigtsmæssigt. Det 
udarbejdes af de myndigheder, som nævnte 
medlemsstat har udpeget, og 
medlemsstaten forelægger det efter høring 
af de ansvarlige myndigheder og 
organisationer på det relevante lokale 
niveau for Kommissionen til godkendelse, 
jf. artikel 6.

2. Støtteprogrammet fastlægges på det 
geografiske niveau, som Grækenland 
finder mest hensigtsmæssigt. Det 
udarbejdes af de myndigheder, som nævnte 
medlemsstat har udpeget, og 
medlemsstaten forelægger det efter høring 
af de ansvarlige lokale og regionale 
myndigheder og organisationer på det 
relevante lokale niveau for Kommissionen 
til godkendelse, jf. artikel 6.

Or. el

Begrundelse

Der tilskyndes til yderligere samarbejde mellem de ægæiske kommuner og regioner om 
ændring og tilpasning af programmet i overensstemmelse med de faktiske behov og krav, som 
gør sig gældende for de af øernes indbyggere, der er beskæftigede i landbruget.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer det foreslåede 
støtteprogram og træffer afgørelse om at 
godkende det ved gennemførelsesretsakt.

Kommissionen evaluerer det foreslåede 
støtteprogram og træffer afgørelse om at 
godkende det ved gennemførelsesretsakt. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
25, stk. 2.”

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
gennemførelsen af støtteprogrammets 
foranstaltninger kan Grækenland forelægge 
Kommissionen forslag til ændring af dem 
inden for den bevillingsramme, der er 
omhandlet i artikel 18, stk. 2 og 3, for 
bedre at tilpasse dem til de mindre øers 
krav og den foreslåede strategi. 
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges.

2. Afhængigt af den årlige evaluering af 
gennemførelsen af støtteprogrammets 
foranstaltninger kan Grækenland forelægge 
Kommissionen forslag til ændring af dem 
inden for den bevillingsramme, der er 
omhandlet i artikel 18, stk. 2 og 3, for 
bedre at tilpasse dem til de mindre øers 
krav og den foreslåede strategi. 
Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede regler for, 
hvordan forslag til ændring af programmet 
skal forelægges. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, 
stk. 2.”

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til de forskellige typer 
ændringsforslag og fristen for 
gennemførelsen af dem fastsætter 
Kommissionen proceduren for godkendelse 
af ændringer ved delegeret retsakt.

3. For at tage hensyn til de forskellige typer 
ændringsforslag og fristen for 
gennemførelsen af dem fastsætter 
Kommissionen proceduren for godkendelse 
af ændringer ved delegeret retsakt. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de pågældende delegerede 
retsakter i henhold til artikel 22. 

Or. el
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Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 7 - afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grækenland fører kontrol ved hjælp af 
administrativ kontrol og kontrol på stedet. 
For at sikre ensartet anvendelse vedtager 
Kommissionen ved gennemførelsesretsakt 
mindstekravene til den kontrol, som 
Grækenland skal gennemføre.

Grækenland fører kontrol ved hjælp af 
administrativ kontrol og kontrol på stedet. 
For at sikre ensartet anvendelse vedtager 
Kommissionen ved gennemførelsesretsakt 
mindstekravene til den kontrol, som 
Grækenland skal gennemføre. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, 
stk. 2.”

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der ydes støtte til levering af 
landbrugsprodukter til de mindre øer.

1. Der ydes støtte til levering af 
landbrugsprodukter til de mindre øer og til 
transport af de uforarbejdede og 
forarbejdede landbrugsprodukter, der 
produceres på disse øer.

Or. el

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovennævnte finder tilsvarende anvendelse 
for transport af uforarbejdede og 
forarbejdede landbrugsprodukter, der 
produceres på de mindre øer i Det 
Ægæiske Hav.

Or. el

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at garantere, at de erhvervsdrivende 
udøver deres rettigheder til at deltage i den 
særlige forsyningsordning fuldt ud, 
fastsætter Kommissionen ved delegeret 
retsakt betingelserne for registrering af de 
erhvervsdrivende i registret og fastsætter 
eventuelt, at der skal stilles en sikkerhed 
for udstedelsen af licenser.

2. For at garantere, at de erhvervsdrivende 
udøver deres rettigheder til at deltage i den 
særlige forsyningsordning fuldt ud, 
fastsætter Kommissionen ved delegeret 
retsakt betingelserne for registrering af de 
erhvervsdrivende i registret og fastsætter 
eventuelt, at der skal stilles en sikkerhed 
for udstedelsen af licenser. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage de 
pågældende delegerede retsakter i 
henhold til artikel 22. 

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at Grækenland anvender denne 
artikel ensartet, særlig med hensyn til 
gennemførelsen af licensordningen, 
undtagen sikkerhedsstillelsen for licenser, 
og de erhvervsdrivendes forpligtelser ved 
registreringen.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at 
sikre, at Grækenland anvender denne 
artikel ensartet, særlig med hensyn til 
gennemførelsen af licensordningen, 
undtagen sikkerhedsstillelsen for licenser, 
og de erhvervsdrivendes forpligtelser ved 
registreringen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, 
stk. 2.”

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre, at stk. 1 anvendes ensartet, 
vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt regler for 
anvendelsen af det, særlig betingelser for 
medlemsstatens kontrol af, at fordelen rent 
faktisk overføres til den endelige bruger.

2. For at sikre, at stk. 1 anvendes ensartet, 
vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt regler for 
anvendelsen af det, særlig regler for 
medlemsstatens kontrol af, at fordelen rent 
faktisk overføres til den endelige bruger. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
25, stk. 2.”

Or. el
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Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. Ligeledes erstattes ordlyden ”ensartede betingelser”, fordi 
denne formulering bruges i forbindelse med delegerede retsakter og ikke 
gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, må kun eksporteres til 
tredjelande eller forsendes til resten af EU 
på ensartede betingelser, der fastlægges af 
Kommissionen ved gennemførelsesretsakt.

1. Produkter, der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning, må kun eksporteres til 
tredjelande eller forsendes til resten af EU, 
hvis de ensartede bestemmelser, der 
fastlægges af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt overholdes. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, 
stk. 2.”

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 13 – punkt 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse betingelser omfatter navnlig 
tilbagebetaling af den støtte, som er 
modtaget i henhold til den særlige 
forsyningsordning.

Disse bestemmelser omfatter navnlig 
tilbagebetaling af den støtte, som er 
modtaget i henhold til den særlige 
forsyningsordning.

Or. el
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Begrundelse

Ordlyden ”ensartede betingelser” erstattes, fordi denne formulering bruges i forbindelse med 
delegerede retsakter og ikke gennemførelsesbeføjelser. 

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
mængder, der modsvarer henholdsvis 
traditionel forsendelse og traditionel 
eksport. Disse mængder fastsættes af 
Kommissionen ved gennemførelsesretsakt

a) som eksporteres til tredjelande eller 
forsendes til resten af EU inden for de 
mængder, der modsvarer henholdsvis 
traditionel forsendelse og traditionel 
eksport. Disse mængder fastsættes af 
Kommissionen ved gennemførelsesretsakt.. 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
25, stk. 2.

Or. el

Begrundelse

Χρησιμοποιείται η διατύπωση των "Τυποποιημένων Διατάξεων" που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τις εκτελεστικές πράξεις. 

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) som eksporteres til tredjelande som led i 
regional samhandel under overholdelse af 
bestemmelsessteder og betingelser, som 
Kommissionen fastlægger ved 
gennemførelsesretsakt;

b) som eksporteres til tredjelande som led i 
regional samhandel under overholdelse af 
bestemmelsessteder og detaljerede 
bestemmelser, som Kommissionen 
fastlægger ved gennemførelsesretsakt 
Denne gennemførelsesretsakt vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, 
stk. 2;

Or. el
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Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. Ligeledes erstattes ordlyden ”ensartede betingelser”, fordi 
denne formulering bruges i forbindelse med delegerede retsakter og ikke 
gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at den fordel, der følger af 
anvendelsen af den særlige 
forsyningsordning, kommer den 
traditionelle samhandel til gode, fastsætter 
Kommissionen ved delegeret retsakt de 
betingelser, som den forarbejdning, der 
giver anledning til traditionel forsendelse 
eller samhandel, skal opfylde.

3. For at den fordel, der følger af 
anvendelsen af den særlige 
forsyningsordning, kommer den 
traditionelle samhandel til gode, fastsætter 
Kommissionen ved delegeret retsakt de 
betingelser, som den forarbejdning, der 
giver anledning til traditionel forsendelse 
eller samhandel, skal opfylde. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de pågældende delegerede 
retsakter i henhold til artikel 22.

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der føres administrativ kontrol ved 
indførsel til de mindre øer og ved eksport 
eller forsendelse herfra af 
landbrugsprodukter, der er omfattet af den 
særlige forsyningsordning.

1. Der føres administrativ kontrol ved 
indførsel til de mindre øer og ved eksport 
eller forsendelse herfra af 
landbrugsprodukter, forarbejdede 
produkter og landbrugshandelsstrømme, 
der er omfattet af den særlige 
forsyningsordning.
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Or. el

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse og kontinuitet i tråd med ændringsforslaget til betragtning 4. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 14 – punkt 1 – andet afsnit

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
bestemmelse vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt mindstekravene til 
den kontrol, som Grækenland skal 
gennemføre.

For at sikre ensartet anvendelse af denne 
bestemmelse vedtager Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakt mindstekravene til 
den kontrol, som Grækenland skal 
gennemføre. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, 
stk. 2.”

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at de erhvervsdrivende, der er 
med i ordningen, opfylder deres 
forpligtelser, fastsætter Kommissionen ved 
delegeret retsakt betingelserne for 
anvendelsen af første afsnit og for, hvordan 
nye licensansøgninger fra den 
erhvervsdrivende skal behandles.

For at sikre, at de erhvervsdrivende, der er 
med i ordningen, opfylder deres 
forpligtelser, fastsætter Kommissionen ved 
delegeret retsakt betingelserne for 
anvendelsen af første afsnit og for, hvordan 
nye licensansøgninger fra den 
erhvervsdrivende skal behandles. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de pågældende delegerede 
retsakter i henhold til artikel 22. 

Or. el
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Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede 
betingelser for udbetaling af den støtte, der 
er omhandlet i stk. 2.

3. Kommissionen vedtager ved 
gennemførelsesretsakt ensartede 
detaljerede bestemmelser for udbetaling af 
den støtte, der er omhandlet i stk. 2. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, 
stk. 2.

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. Ligeledes erstattes ordlyden ”ensartede betingelser”, fordi 
denne formulering bruges i forbindelse med delegerede retsakter og ikke 
gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU finansierer de foranstaltninger, der er 
fastsat i kapitel III og IV, med et årligt 
beløb på op til 23,93 mio. EUR.

2. EU finansierer de foranstaltninger, der er 
fastsat i kapitel III og IV, med et årligt 
beløb på op til 31,11 mio. EUR.

Or. el

Begrundelse
Det samlede årlige beløb forhøjes med 7,18 mio. euro for at understøtte dyrkning af flere 
afgrøder og for at styrke den særlige forsyningsordning. Det endelige beløb fremkommer ved 
beregning af en forøgelse på 30 % i det beløb, der i den nuværende ordning er givet som loft 
for den særlige forsyningsordning, og af 30 % i det beløb, der er afsat til at understøtte den 
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lokale produktion. Dette udregnes ved at trække det beløb, der er givet som loft for den 
særlige forsyningsordning, fra det samlede budget.   

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 18 – punkt 2α (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2α. Hvis der ved gennemførelsen af det 
årlige program fremkommer et beløb, der 
ikke er allokeret, overføres dette til det 
følgende år i tillæg til det beløb, der 
afsættes årligt i henhold til ovenstående 
punkt 2.

Or. el

Begrundelse

Der foreslås mulighed for at overføre det beløb, der ikke er allokeret det pågældende år, til 
næste år. 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 18 – punkt 3 – første afsnit 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det beløb, der årligt bevilges til 
finansiering af den særlige 
forsyningsordning, som er omhandlet i 
kapitel III, må ikke overstige 6,56 mio. 
EUR.

3. Det beløb, der årligt bevilges til 
finansiering af den særlige 
forsyningsordning, som er omhandlet i 
kapitel III, må ikke overstige 7,11 mio. 
EUR.

Or. el

Begrundelse

Der foreslås en forhøjelse på 30 % af det beløb, der stilles til rådighed for finansiering af den 
særlige forsyningsordning, på grund af den store efterspørgsel efter denne specifikke 
foranstaltning.  Denne forhøjelse bør ikke ske på bekostning af budgettet for understøttelse af 
den lokale landbrugsproduktion. 
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 18 – punkt 3 – andet afsnit 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakt ensartede 
betingelser for, at Grækenland kan ændre 
fordelingen af de midler, der hvert år 
afsættes til forskellige produkter, som er 
omfattet af den særlige forsyningsordning.

Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakt ensartede 
detaljerede bestemmelser, i 
overensstemmelse med hvilke Grækenland 
kan ændre fordelingen af de midler, der 
hvert år afsættes til forskellige produkter, 
som er omfattet af den særlige 
forsyningsordning.

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens beføjelser udgår
Når Kommissionen tillægges beføjelser, 
handler den efter proceduren i artikel 22, 
når det drejer sig om delegerede retsakter, 
og efter proceduren i artikel 25, når det 
drejer sig om gennemførelsesretsakter.

Or. el

Begrundelse

Henvisningen til artikel 22 og 25 er allerede indeholdt i de "standardbestemmelser", der 
bruges i de foregående artikler med hensyn til delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 de delegerede retsakter under de 
betingelser, der er fastlagt i denne artikel.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidig herom.

2. Den i artikel 6, stk. 3, artikel 11, stk. 2, 
artikel 13, stk. 3 og artikel 14 stk. 2 
delegation af beføjelser tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra …*. Kommissionen forelægger en 
beretning, hvad angår de beføjelser, som 
den er blevet tillagt, mindst ni måneder 
inden udløbet af denne femårsperiode.  
Delegationen af beføjelser forlænges 
automatisk for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig 
dette senest tre måneder inden hver 
periodes udløb.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
bestemmelserne i artikel 23 og 24.

3. Delegationen af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
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 angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen har vedtaget en 
delegeret retsakt, underretter den Europa-
Parlamentet og Rådet samtidigt herom.
5. En delegeret retsakt, der udstedes i 
henhold til denne forordning, træder kun 
i kraft, hvis der ikke er gjort indsigelse af 
Europa-Parlamentet eller Rådet inden to 
måneder fra den dato, hvor retsakten er 
meddelt Europa-Parlamentet og Rådet, og 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
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denne periodes udløb begge har meddelt 
Kommissionen, at de ikke vil gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på initiativ af Europa-
Parlamentet og Rådet.
______________
Datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. 

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilbagekaldelse af delegationen af 
beføjelser

udgår

1. Den delegation af beføjelser, der er 
omhandlet i artikel 22, stk. 1, kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. En institution, der indleder en intern 
procedure for at afgøre, om den ønsker at 
tilbagekalde delegationen af beføjelser, 
giver den anden lovgiver og 
Kommissionen meddelelse herom senest 
en måned, inden den træffer endelig 
afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke 
delegerede beføjelser der eventuelt vil 
blive tilbagekaldt, samt begrundelsen 
herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller 
på et senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning 
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for gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft. Den 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Or. el

Begrundelse

Er omfattet af artikel 22.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indsigelser mod delegerede retsakter udgår
1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra datoen for underretningen 
herom. Fristen forlænges med en måned 
på foranledning af Europa-Parlamentet 
eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, eller 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
fristens udløb begge har meddelt 
Kommissionen, at de har besluttet ikke at 
gøre indsigelse, træder den delegerede 
retsakt i kraft på den dato, der er fastsat i 
dens bestemmelser.
3. 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.

Or. el

Begrundelse

Καλύπτεται από το άρθρο 22. 
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsesretsakter - komité Udvalgsprocedure
1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for Direkte 
Betalinger, der er nedsat ved artikel 141 i 
forordning (EF) nr. 73/2009.

1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for Direkte 
Betalinger, der er nedsat ved artikel 141 i 
forordning (EF) nr. 73/2009. Dette udvalg 
udgør et udvalg som defineret i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til nærværende forordning, 
anvendes artikel [5] i forordning (EU) nr. 
[xxxx/yyyy] (udfyldes efter vedtagelsen af 
forordningen om kontrolregler, jf. artikel 
291, stk. 3, i TEUF, der for øjeblikket er 
til drøftelse i Europa-Parlamentet og 
Rådet). (Undersøgelsesprocedure).

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

Or. el

Begrundelse

Her anvendes ordlyden fra de standardbestemmelser vedrørende delegerede retsakter, som 
institutionerne er enedes om. 
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BEGRUNDELSE

1. Reguleringsrammer og kortfattet historisk baggrund

I henhold til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) er 
styrkelsen af Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed en væsentlig faktor 
for dens harmoniske og afbalancerede udvikling. Unionens indsats tager sigte på at mindske 
ulighederne mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og reducere især øområders, 
grænseoverskridende områders og bjergområders udviklingsefterslæb.

I 1989 og 1991 vedtog Rådet "særlige programmer for bestemte regioner som følge af disses 
afsides beliggenhed og ø-karakter" kendt som POSEI.

i 1993 blev der vedtaget et lignende program for de mindre øer i Det Ægæiske Hav. På 
grundlag af konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde på Rhodos i december 1988 
udarbejdede Kommissionen et handlingsprogram på baggrund af de særlige betingelser, som 
den manglende territoriale sammenhæng, fjerne beliggenhed og spredning af øerne i 
Ægæerhavet skaber. Fællesskabsstøtten til de "mindre øer” i Ægæerhavet bygger i det 
væsentlige på særlige foranstaltninger til fremme af produktion, forarbejdning og handel med 
visse landbrugsprodukter samt forsyning af øerne med råstoffer.

Eftersom De Ægæiske Øer i traktaterne ikke var blevet anerkendt som afsidesliggende 
område, blev ordningen med særlige foranstaltninger behandlet som et særskilt 
reguleringstiltag. Midlerne hidrører dog – ligesom for POSEI - fra de samme fonde (Den 
Europæiske Garantifond for Landbruget/Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne), mens planlægningen og gennemførelsen af interventionerne er udformet og 
struktureret på samme måde. 

Lovgrundlaget for Kommissionens forslag til forordning om de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav udgøres af artikel 42, hvor det hedder, at "[...] Rådet kan på forslag af Kommissionen 
tillade ydelse af støtte: a) med henblik på at beskytte bedrifter, der er ugunstigt stillet som 
følge af strukturelle eller naturbetingede forhold…”

Dette forordningsforslag udgør en yderligere ændring af den ordning, der blev indført i 1993, 
og er siden undergået et antal ændringer, hvoraf den sidste blev foretaget i 2006 (forordning 
1405/2006). I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet vedtog Kommissionen 
forslaget, der skulle fremme deltagelse i udformningen og gennemførelsen af ordningen. De 
græske myndigheder udformer tilsvarende støtteprogrammet og forelægger det for 
Kommissionen til godkendelse. De kan også foreslå ændringer heraf i overensstemmelse med 
de forhold, der måtte herske på øerne på et givet tidspunkt.

2. De særlige betingelser på øerne i Det Ægæiske Hav
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Ordføreren mener, at de mindre øer i Det Ægæiske Hav udgør en væsentlig udfordring for 
politikken for territorial samhørighed, som den oprindelig er blevet udformet som led i 
skabelsen af EU-retten og knyttet til politikken for økonomisk og social samhørighed. Den 
systematiske og konsekvente henvisning til de særlige topografiske karakteristika af 
forskellige underenheder i Unionen og disses betydning for de pågældende områders 
socioøkonomiske og miljømæssige udvikling bør afspejles i nogle klare rammer for opstilling 
af de påkrævede mål og udformning af passende politikker.  Fra et planlægningssynspunkt 
betyder dette en interoperationel forbindelse mellem de enkelte territoriale enheder, 
afhjælpning af samfærdselsproblemer og forbedring af tilgængeligheden. Foranstaltninger 
med henblik på at fremme de enkelte områders sammenlignelige fordele og eventuelt opnå 
større specialisering i økonomisk, social og miljømæssig henseende samt overvinde 
ulemperne er en uomgængelig forudsætning for bevarelse af den territoriale mangfoldighed 
og forbedring af samhørigheden. Endvidere forholder det sig således med EU’s enkelte 
territoriale enheder, at de gennem deres forskelligartede funktioner gensidigt påvirker 
hinanden, er indbyrdes afhængige og supplerer hinanden, idet der kan opstå "territoriale 
dynamikker", der ikke altid er forudsigelige.  Enhver territorial enhed er præget af sit eget 
system med arbejdsfordeling og specialisering og sine egne forbindelser med andre territoriale 
enheder.

Spredningen af øerne og deres beliggenhed i forhold til hinanden i arkipelaget skaber 
hindringer for forsyning og handel og giver tårnhøje transportudgifter. De eksisterende 
transportnet er utilstrækkelige og behæftede med strukturelle mangler (en forældet flåde, høje 
færgepriser), hvilket forstærker isolationen, idet forsyningen af de mindre øer sker via andre 
mere centralt beliggende øer. Begrænset størrelse, manglende tilgængelighed både udefra og 
på selve øerne, en aldrende befolkning, mangel på basale råvarer og offentlig service (vand, 
elektricitet og varme) samt geofysiske og klimatiske forhold (klippegrund, spredte 
landbrugsbedrifter, tørke og stærk blæst) er fremherskende træk, der præger De Ægæiske Øer. 

Det understreges, at øerne i Ægæerhavet desuden danner en af Unionens ydergrænser. Ud 
over de særlige vanskeligheder, som kendetegner landbruget på de små øer i Ægæerhavet, 
ligger øerne også under for et pres i form af (illegal) indvandring.

3. Kommissionens forslag til forordning

De på hinanden følgende ændringer af forordningen, udviklingen af fællesskabslovgivningen, 
erfaringerne fra gennemførelsen i praksis samt den nye reguleringsramme, der er udformet 
efter Lissabontraktatens ikrafttræden gør det nødvendigt at omforme visse bestemmelser og 
omstrukturere forslaget.

Kommissionens forslag er et led i processen med ajourføring af fællesskabs- eller EU-
lovgivningen som følge af de ændringer, som Lissabontraktaten har medført. Der er her tale 
om en række bestemmelser i den nuværende forordning 1405/2006, der skal harmoniseres 
med bestemmelserne i den nye artikel 290 (delegerede retsakter) og 291 
(gennemførelsesretsakter) i TEUF.

Kommissionens forslag går ikke ud på at foretage gennemgribende ændringer af det 
nuværende system. Den forventes i løbet af 2011 at aflægge en rapport om de hidtidige 
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virkninger af de særlige foranstaltninger samt fremsætte forslag til ændringer af disses 
indhold.

Den foreslåede omformulering gør forordningens mål klarere og mere distinkte, idet man 
forsøger at omstrukturere lovgivningsteksten, så den svarer til de aktuelle betingelser for 
gennemførelsen.

Kommissionens forslag om 20 % forhøjelse af budgetbevillingerne til Grækenland beregnet 
på den særlige forsyningsordning fortjener særlig omtale. I overensstemmelse med, hvad der 
blev fastslået i Revisionsrettens beretning vedrørende de særlige foranstaltninger til fordel for 
landbruget i EU’s fjernområder og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav (særberetning nr. 
10/2010), anerkender Kommissionen, at der siden 2007 har været et voksende behov for 
basisvarer på grund af udviklingen i kvægbestandene og det demografiske pres. Den af 
Kommissionen foreslåede forhøjelse indebærer ikke en forhøjelse af det samlede budget, som 
forbliver på samme niveau som de tidligere år. Selvom dette forslag går i en positiv retning, 
vil det også kunne få betydelige negative virkninger, idet nogle af de midler, der tidligere er 
blevet afsat til særlige foranstaltninger til understøttelse af landbrugsproduktionen, vil blive 
fjernet.

Ifølge den finansieringsoversigt, der er vedføjet forslaget til forordning, opføres midlerne 
under to budgetposter, som henhører under første søjle (direkte støtte) som led i den fælles 
landbrugspolitik (Den Europæiske Garantifond for Landbruget).

4. Ordførerens forslag

Ordføreren tager Revisionsrettens kommentarer særlig alvorligt, såvel hvad angår de enkelte 
aspekter ved den praktiske gennemførelse som den samlede effektivitet af foranstaltningen. 
Det græske program skal således afspejle den dybtgående økonomiske analyse af landbrugets 
behov på De Ægæiske Øer. Det skal rumme en samlet strategi, der er klart rettet mod 
forbindelsen mellem de forskellige foreslåede foranstaltninger og de generelle mål, der 
tilstræbes, samt de tilsigtede virkninger.

Landbruget anses i dag efter gængs opfattelse for at være uløseligt forbundet med bæredygtig 
økonomisk, social og miljømæssig udvikling. Landbrugsproduktionen på øerne i Det 
Ægæiske Hav skal være lagt an på at undgå, at den lokale økonomi bliver ensidigt afhængig 
af hovedindtægtskilden, turismen, idet man i stedet bør koncentrere sig om at bevare naturlige 
og kulturelle ressourcer.

Det bør dog understreges, at Kommissionens forslag om indførelse af særlige foranstaltninger 
for landbruget på de mindre øer i Det Ægæiske Hav har karakter af en omformulering og ikke 
en revision af den nuværende forordning. Et hvilket som helst forslag fra Europa-Parlamentet 
skal tage hensyn til anvendelsesområdet for ordningen, hvis finansiering er opført på 
budgettet for den første søjle i den fælles landbrugspolitik. 

Imødegåelse af de vedvarende strukturelle svagheder i landbrugssektoren på De Ægæiske Øer 
kræver en systematisk fremgangsmåde, en tilbundsgående analyse og en klar strategi. Den 
nuværende støtteordning for de mindre øer i Det Ægæiske Hav er i sin nuværende form ikke i 
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stand til at klare de ovennævnte vedvarende udfordringer, og det vil ikke være formålstjenligt 
at sætte sin lid til denne ordning alene.  Ordføreren slår til lyd for en gennemgribende revision 
heraf, som omfatter foranstaltninger til beskyttelse af miljøet, betoning af turismens 
landbrugsdimension og styrkelse af landbrugsinfrastrukturer. 

Et tættere samarbejde på alle planer og partnerskabsforbindelser med de nye strukturer i 
lokalforvaltningen i Grækenland vil kunne muliggøre en mere målrettet gennemførelse af 
foranstaltningerne svarende til de faktiske behov, der gør sig gældende for De Ægæiske Øers 
landbrugsaktiviteter.

Ordføreren finder det også tilstedeligt, at støtten kobles til produktionen. 
Støtteforanstaltningerne har til formål at sikre produktionen af lokale landbrugsprodukter, 
som for størstepartens vedkommende er traditionelle produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse.

Hvad angår de utilstrækkelige finansielle midler til landbrugsproduktionen og den særlige 
forsyningsordning, har Revisionsretten gjort det klart, at det forhåndenværende budget ikke 
bidrager væsentligt til de mål, der tilstræbes. Ordføreren er principielt enig i Kommissionens 
forslag om at forhøje budgetbevillingerne til den særlige forsyningsordning men mener dog, 
at denne forøgelse ikke bør ske på bekostning af budgettet for støtte til den lokale produktion.  
På baggrund af Revisionsrettens kritik er det nødvendigt med en yderligere forhøjelse på 30 
% eller 1,64 mio. euro af det beløb, der hvert år ydes til særlige forsyningsforanstaltninger, i 
stedet for 20 % eller 1,09 mio. euro, som Kommissionen foreslår. Endvidere mener 
ordføreren, at de bevillinger, der er afsat til støtte til den lokale produktion, bør forhøjes 
tilsvarende (med 30 % eller 5,54 mio. euro). Det samlede budget for ordningen vil altså 
komme op på 31,11 mio. euro (en forhøjelse på 7,17 mio. euro i forhold til det nuværende 
budget). 

Ordføreren betragter det som en selvfølge, at ordningen omfatter transport af 
landbrugsprodukter, der produceres eller forarbejdes på De Ægæiske Øer, i overensstemmelse 
med EU-retten. Det er ikke retfærdigt at yde støtte til forsyning af øerne med basisvarer uden 
også at yde støtte til den efterfølgende transport af de varer, der produceres, til Unionen og 
andre markeder. Det er klart, at transporten fra de mindre øer i Det Ægæiske Hav af de 
producerede varer er bebyrdet med de samme yderligere omkostninger som basisvarerne. Der 
foreslås derfor, at der tilsvarende bestemmelser, hvad angår den særlige forsyningsordning. 
Endelig er der en række ændringer af teknisk karakter, der vedrører formuleringen af de
bestemmelser, der giver Kommissionen mulighed for at vedtage delegerede retsakter i 
henhold til artikel 290 eller gennemførelsesretsakter i under artikel 291 i TEUF. Eftersom 
institutionerne i fællesskab allerede har vedtaget standardbestemmelser med henblik på at 
sikre ensartet ordlyd, erstatter disse ændringsforslag på passende vis teksten i Kommissionens 
forslag. Endvidere vedrører udtrykket "ensartede betingelser", der ofte forekommer i 
Kommissionens forslag i forbindelse med gennemførelsesretsakter, alene delegerede retsakter 
og bør derfor erstattes på tilsvarende vis.


