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KORT BEGRUNDELSE

Den fælles markedsordning inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik forbliver en 
afgørende del af den nuværende reform og prioriteres højt i denne. Reformen forsøger at 
skitsere vejen frem for de individuelle markedsordninger under den fælles landbrugspolitik, 
f.eks. for sukker, vin, olivenolie osv. Forslagene forsøger at tage fat på alle sektorer i den 
fælles landbrugspolitik og sørge for, at Unionens finansielle interesser bliver beskyttet.

Den fælles landbrugspolitik er med tiden blevet mere kompleks, så der er behov for, at bedre 
regulering og en betragtelig nedbringelse af bureaukratiet for landbrugerne bliver en del af 
fremtidens politik. Alle ubegrundede og uforholdsmæssigt store administrative byrder og 
omkostninger for de nationale myndigheder bør undgås, navnlig set i lyset af 
medlemsstaternes finanspolitiske konsolidering og ressourceknapheden. Der er behov for 
målrettet anvendelse af midlerne for at sikre sund finansiel forvaltning af Unionens midler, så 
der kan leveres essentielle offentlige goder gennem en multifunktionel fælles 
landbrugspolitik.

Formålet med Kommissionens forslag er at fastlægge en sektorspecifik politik ved at tage fat 
på hver enkelt sektor. Desuden omhandler forslagene spørgsmål vedrørende 
markedsinterventioner og privat oplagring samt anvendelsen af eksportrestitutioner. Der er 
blevet set på spørgsmål vedrørende producentorganisationer og -grupper, navnlig i frugt- og 
grøntsagssektoren, samt salgsfremmeordninger og mærkningspraksisser. Der er sørget for 
politiske handlemuligheder for at imødekomme de fremtidige udfordringer for landbruget og 
landdistrikterne og for at opfylde de mål, der er opstillet for den fælles landbrugspolitik.
Reformen skal også tage højde for de nye markedsførings-, produktions- og 
kvalitetspakkestandarder (dvs. mælkekvoter), så den kan levere en effektiv ramme og et 
system, der kan udelukke store prisudsving.

Det er af afgørende betydning at sikre overholdelsen af de krav om almene hensyn, der er 
forbundet med ydelsen af betalinger.

Denne udtalelse er blevet udarbejdet på grundlag af de samlede midler, som Europa-
Kommissionen har øremærket til den fælles landbrugspolitik i den kommende flerårige 
finansielle ramme. Foretages der grundlæggende ændringer i Kommissionens forslag, vil 
udtalelsens indhold skulle revideres.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme af miljøforanstaltninger og 
miljøvenlige produktionsmetoder, herunder 
økologisk landbrug

e) fremme af miljøforanstaltninger og 
miljøvenlige produktionsmetoder, herunder 
økologisk landbrug og integreret 
produktion

Begrundelse

Integreret produktion er en produktionsform, som integrerer så mange naturlige ressourcer 
og mekanismer som muligt, hvilket garanterer et landbrug, der er bæredygtigt på lang sigt. 
Denne metode bør derfor, og fordi den kan anvendes i forbindelse med næsten alle afgrøder, 
betragtes som en miljøvenlig produktionsform, som accepteres af EU som sådan i forbindelse 
med landbrugsprodukter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den finansielle støtte fra EU er lig med 
de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, 
litra a), som reelt er betalt, men begrænses 
til 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt.

1. Den finansielle støtte fra EU er lig med 
de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, 
litra a), som reelt er betalt, men begrænses 
til 60 % af de udgifter, der reelt er afholdt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne procentdel kan dog forhøjes til
4,6 % af værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til 
kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger.

Denne procentdel kan dog forhøjes til 5 %
af værdien af den afsatte produktion, 
forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % 
af værdien af den afsatte produktion, 
udelukkende anvendes til 
kriseforebyggelses- og 
krisestyringsforanstaltninger.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse normer finder anvendelse med 
samme strenghed og konsekvens på 
produkter fra tredjelande.

Begrundelse

Anvendelse af gensidighedsprincippet bør garantere, at alle produkter til det samme marked 
overholder de samme krav.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 133 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De eksportrestitutioner, der omhandles 
i dette kapitel, finder kun anvendelse i 
forbindelse med artikel 154. I det omfang 
det er nødvendigt for at muliggøre eksport 
på grundlag af noteringerne eller priserne 
på verdensmarkedet og inden for de 
begrænsninger, der følger af aftaler indgået 
i henhold til traktatens artikel 218, kan 
forskellen mellem disse noteringer eller 
priser og priserne i EU udlignes ved 
eksportrestitutioner for:

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at kunne reagere effektivt over for
truende markedsforstyrrelser som følge af 

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

betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU, bør 
Kommissionen i henhold til artikel 160 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter for at træffe de 
fornødne foranstaltninger for den 
pågældende sektor, forudsat at de 
forpligtelser, der følger af aftaler indgået i 
henhold til traktatens artikel 218, 
overholdes

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 154 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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