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Ændringsforslag 1
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) der henviser til, at Kommissionens 
forslag vil føre til en reform af den fælles 
landbrugspolitik, som er afgørende for 
bevarelsen af det europæiske landbrug og 
for landdistrikterne,

Or. pt

Ændringsforslag 2
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) der henviser til, at Kommissionen bør 
overveje en regulering af 
pengemarkederne, som tager hensyn til 
landbrugets deltagelse i de forskellige dele 
af EU,

Or. pt

Ændringsforslag 3
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) der henviser til, at det er afgørende at 
genskabe balancen i styrkeforholdet i 
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fødevarekæden til producenternes fordel,

Or. pt

Ændringsforslag 4
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1d) der henviser til, at EU's 
handelspolitik bør tage hensyn til 
landbruget i de forskellige dele af 
Unionen,

Or. pt

Ændringsforslag 5
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante 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.

(2) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer i alle faser 
af planlægning, overvågning og 
evaluering, herunder på ekspertniveau.
Offentligheden bør til stadighed inddrages 
på lokalt, regionalt, nationalt og 
europæisk plan. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af de relevante dokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en
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Ændringsforslag 6
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) der henviser til de mål, 
Kommissionen har fastlagt for den fælles 
landbrugspolitik, som sigter på 
bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer, 
fødevareforsyningssikkerhed, og til, at der 
skal drives landbrug i alle EU's regioner, 
at der skal sikres en afbalanceret 
regionaludvikling, at europæisk landbrug 
som helhed skal være konkurrencedygtigt,
samt at den fælles landbrugspolitik skal 
forenkles;

Or. pt

Ændringsforslag 7
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) der henviser til, at den fælles 
landbrugspolitik som fastsat i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal sikre 
landbrugsbefolkningen en rimelig 
levestandard i forhold til samfundet som 
helhed, og til, at denne målsætning bør 
ledsages af foranstaltninger til 
stabilisering af markedet for at sikre 
producenterne fair priser og forbrugerne 
rimelige priser;

Or. pt
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Ændringsforslag 8
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) der henviser til, at Kommissionens 
forslag bør tage hensyn til små og 
mellemstore virksomheders 
konkurrencedygtighed, til områder med 
naturbetingede begrænsninger og til 
øregioner samt til visse sårbare 
produktioner;

Or. pt

Ændringsforslag 9
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5d) der henviser til, at det er særlig 
vigtigt at forenkle de administrative regler 
for gennemførelsen af den fælles 
landbrugspolitik for landbrugerne, men 
uden at denne forenkling munder ud i en 
overdreven standardisering af kriterier, 
der ikke tager højde for de særlige lokale 
og regionale karakteristika;

Or. pt

Ændringsforslag 10
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention i visse perioder af året, og der 
bør enten være permanent adgang i den 
pågældende periode eller adgang afhængigt 
af markedspriserne.

(14) Under hensyn til de pågældende 
sektorers behov og på baggrund af praksis 
og erfaring fra tidligere fælles 
markedsordninger bør der være adgang til 
intervention, og denne bør være 
tilgængelig, såfremt der udtrykkes et 
behov for, at den aktiveres, og der bør 
enten være permanent adgang i den 
pågældende periode eller adgang afhængigt 
af markedspriserne.

Or. pt

Ændringsforslag 11
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14A) anmoder Kommissionen om, at den 
– når de nye konsekvensanalyser 
foreligger – genovervejer sine holdninger 
vedrørende afskaffelse af de forskellige 
ordninger for kvoter og 
produktionsrettigheder (sukker, mælk, 
rettigheder til plantning af vin), navnlig 
for så vidt angår de ugunstigt stillede 
områder og mere specifikt 
bjergområderne;

Or. pt

Ændringsforslag 12
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14b) mener, at Kommissionen bør 
opretholde mekanismerne for 
fællesskabspræferencen og prioritere 
foranstaltninger vedrørende intervention 
og oplagring (offentlig og privat);

Or. pt

Ændringsforslag 13
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14c) henviser til, at Den Europæiske 
Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
ikke er i stand til at følge op på 
konsekvenserne af handelsaftalerne på 
landbrugsområdet, og at reaktionerne af 
disse og den dertil hørende budgettildeling 
bør behandles inden for rammerne af den 
fælles landbrugspolitik og det respektive 
budget;

Or. pt

Ændringsforslag 14
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Børns forbrug af frugt og grøntsager 
og mælkeprodukter bør fremmes ved at 
sikre en varig stigning i andelen af frugt og 
grøntsager i børns kost på det tidspunkt, 

(25) Børns forbrug af frugt og grøntsager 
og mælkeprodukter bør fremmes ved at 
sikre en varig stigning i andelen af frugt og 
grøntsager i børns kost på det tidspunkt, 
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hvor deres kostvaner dannes. EU-støtte til 
finansiering eller medfinansiering af 
uddelingen af sådanne produkter til børn i 
uddannelsesinstitutioner bør derfor 
fremmes.

hvor deres kostvaner dannes. EU-støtte til 
finansiering eller medfinansiering af 
uddelingen af sådanne produkter til børn i 
uddannelsesinstitutioner bør derfor 
fremmes. Samtidig skal leverancer baseret 
på sæsonbestemte produkter og korte 
forsyningskæder fremmes.

Or. it

Ændringsforslag 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der er brug for EU-midler for at 
tilskynde godkendte 
erhvervsorganisationer til at udarbejde 
arbejdsprogrammer med henblik på at 
forbedre kvaliteten af produktionen af 
olivenolie og spiseoliven. I den forbindelse 
bør det i denne forordning fastsættes, at der 
ydes EU-støtte i overensstemmelse med 
prioriteringen af de aktiviteter, der udøves i 
henhold til de pågældende 
arbejdsprogrammer. Det bør dog 
begrænses til de mest relevante aktiviteter, 
og medfinansiering bør indføres for at 
forbedre sådanne programmers kvalitet.

Der er brug for EU-midler for at tilskynde 
godkendte erhvervsorganisationer til at 
udarbejde arbejdsprogrammer med henblik 
på at forbedre kvaliteten af produktionen af 
olivenolie og spiseoliven, især til regioner 
i EU's sydlige lande, som har specialiseret 
sig i denne produktion. I den forbindelse 
bør det i denne forordning fastsættes, at der 
ydes EU-støtte i overensstemmelse med 
prioriteringen af de aktiviteter, der udøves i 
henhold til de pågældende 
arbejdsprogrammer. Det bør dog 
begrænses til de mest relevante aktiviteter, 
og medfinansiering bør indføres for at 
forbedre sådanne programmers kvalitet.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
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Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) I områder, hvor producenterne i frugt-
og grøntsagssektoren kun er organiseret i 
ringe grad, bør det være tilladt at yde 
supplerende national finansiel støtte. For 
medlemsstater, der er særligt ugunstigt 
stillet i strukturel henseende, bør EU 
refundere sådan støtte.

(37) I områder, hvor producenterne i frugt-
og grøntsagssektoren kun er organiseret i 
ringe grad, navnlig i bjergegne, øsamfund 
eller regioner i EU's sydlige 
medlemsstater, som især er berørt af 
klimatiske risici som tørke, bør det være 
tilladt at yde supplerende national finansiel 
støtte. For medlemsstater, der er særligt 
ugunstigt stillet i strukturel henseende og 
berørt af den aktuelle økonomiske og 
sociale krise, bør EU refundere sådan 
støtte.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Biavl er kendetegnes ved, at 
produktionsbetingelser og udbytte er meget 
forskellige, og at de økonomiske aktører er 
spredte og meget forskellige både i 
produktions- og afsætningsleddet. 
Eftersom varroasyge i de sidste år har bredt 
sig i en række medlemsstater og på grund 
af de vanskeligheder, som denne sygdom 
medfører for honningproduktionen, er det 
fortsat påkrævet med EU-foranstaltninger, 
fordi denne sygdom ikke kan udryddes 
fuldstændigt og bør behandles med 
godkendte midler. Som følge af 
omstændighederne og for at forbedre de 
generelle betingelser for produktion og 
afsætning af biavlsprodukter i EU bør der 
hvert tredje år opstilles nationale 
programmer. De nationale programmer bør 
delvis finansieres af EU.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. fr

Ændringsforslag 18
Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48 a) En vigtig foranstaltning i de 
nationale støtteprogrammer bør være 
salgsfremstød for og markedsføring af 
EU-landbrugsprodukter i EU og i 
tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 19
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Under hensyn til forbrugernes 
interesse i at få relevante og gennemsigtige 
produktoplysninger bør det være muligt at 
fastlægge oplysninger om produktion på et 
passende geografisk plan i hvert enkelt 
tilfælde, samtidig med at der tages hensyn 
til de særlige forhold, der gør sig gældende 
i visse sektorer, navnlig hvad angår 
forarbejdede landbrugsprodukter.

(54) Under hensyn til forbrugernes 
interesse i at få relevante og gennemsigtige 
produktoplysninger bør det være muligt at 
fastlægge oplysninger om produktion på et 
passende geografisk plan i hvert enkelt 
tilfælde, samtidig med at der tages hensyn 
til den virkning, som ukorrekte og 
ufuldstændige oplysninger kan have på 
erhvervslivet i det pågældende område, og 
til de særlige forhold, der på regionalt plan
gør sig gældende i visse sektorer, navnlig 
hvad angår forarbejdede 
landbrugsprodukter.

Or. it
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Ændringsforslag 20
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84 a) For at tage hensyn til de særlige 
forhold i sukkersektoren bør 
Kommissionen sikre en rimelig balance 
mellem producenternes rettigheder og 
pligter i EU's sukkersektor, f.eks. ved at 
give interessenterne lige adgang til 
råvarer.

Or. en

Ændringsforslag 21
Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84 a) For at tillade sukkerroeavlerne at 
fuldende deres tilpasning til den 
dybtgående reform, som gennemførtes i 
sukkersektoren i 2006, og videreføre 
bestræbelserne på at styrke 
konkurrenceevnen siden da, bør en 
revideret version af den gældende 
kvoteordning forlænges indtil udløbet af 
høståret 2019/2020, hvis kvoterne ikke 
udløber i 2015 som planlagt. Det 
reviderede system bør gøre det muligt for 
alle medlemsstater, der ønsker det, at råde 
over sukkerkvoter. EU's støtte bør rettes 
mod udvidelsen af sukkerindustrien i EU, 
og der bør ydes hjælp til 
opstartsomkostninger ved 
sukkerforarbejdning i medlemsstaterne. 
De kraftige og periodisk tilbagevendende 
spændinger, der ses på det europæiske 
sukkermarked, gør det imidlertid 
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nødvendigt at indføre en mekanisme, som 
gør det muligt automatisk – og så længe 
det er nødvendigt – at omkvalificere 
sukker uden for kvoten til kvotesukker, og 
dermed at bevare den strukturelle 
ligevægt på dette marked.

Or. en

Begrundelse

Efter sukkerreformerne det seneste årti har vi nu et forældet kvotesystem, som ikke 
imødekommer EU-sukkermarkedets behov. EU er i dag afhængig af import fra tredjelande i 
en strategisk vigtig sektor, som understøtter et bredt spektrum i fødevaresektoren.

Ændringsforslag 22
Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 85

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(85) Producentorganisationer og 
sammenslutninger heraf kan spille en 
nyttig rolle med hensyn til at koncentrere 
udbuddet og fremme bedste praksis. 
Brancheorganisationer kan spille en vigtig 
rolle, idet de åbner mulighed for dialog 
mellem aktører i forsyningskæden, 
fremmer bedste praksis og gør markedet 
mere gennemsigtigt. Eksisterende regler 
om definition og anerkendelse af sådanne 
organisationer og sammenslutninger heraf, 
der omfatter bestemte sektorer, bør derfor 
harmoniseres, strømlines og udvides til at 
gælde anerkendelse efter anmodning i 
henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen
i alle sektorer.

(85) Producentorganisationer og 
sammenslutninger heraf kan spille en 
nyttig rolle med hensyn til at koncentrere 
udbuddet og fremme bedste praksis. Der 
bør gøres en ekstra indsats for at styrke 
producentorganisationernes position 
yderligere i visse medlemsstater.
Brancheorganisationer kan spille en vigtig 
rolle, idet de åbner mulighed for dialog 
mellem aktører i forsyningskæden, 
fremmer bedste praksis og gør markedet 
mere gennemsigtigt. Eksisterende regler 
om definition og anerkendelse af sådanne 
organisationer og sammenslutninger heraf, 
der omfatter bestemte sektorer, bør derfor 
harmoniseres, strømlines og udvides til at 
gælde anerkendelse efter anmodning i 
henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen
i alle sektorer.

Or. en
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Ændringsforslag 23
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 91 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(91a) understreger, at det med henblik på 
at sikre, at producenterne har adgang til 
en retfærdig del af udbyttefordelingen 
vedrørende fødevareforsyningskæden, er 
af afgørende betydning, at man i forhold 
til Unionens politikker på lige vilkår 
integrerer de kontraktforhold, som 
etableres mellem producenterne og 
forarbejdningsvirksomhederne og med 
distributionen, og at man integrerer alle 
kontraktforhold, som etableres i kæden, 
for at målet om retfærdig deltagelse kan 
opnås;

Or. pt

Ændringsforslag 24
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 146

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. 
[KOM(2010)799] udløber 
markedsforvaltningsforanstaltningerne, 
bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre 
sukkerforanstaltninger, restriktionerne 
for at plante vinstokke samt visse typer 
statsstøtte, for en række sektorer inden for 
rimelig frist efter denne forordnings 
ikrafttræden. Efter ophævelsen af 
forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør 
de relevante bestemmelser fortsat gælde, 
indtil de pågældende ordninger udløber.

(146) understreger nødvendigheden af at 
foretage en detaljeret vurdering af
afskaffelsen af de forskellige 
kvoteordninger og rettigheder til 
produktion (sukker, mælk og rettigheder 
til plantning af vin), under hensyntagen 
til den konkrete situation, som hver af 
disse sektorer gennemlever, og de 
sektorspecifikke og territoriale følger 
heraf for Unionen;

Or. pt
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Ændringsforslag 25
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 149

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok
(både før og efter afskaffelsen af 
mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå 
fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, 
bør de kun være midlertidige og tages op 
til revision. Kommissionen bør vedtage 
rapporter om markedsudviklingen for
mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal 
tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler 
om fælles produktion, og som skal 
indsendes senest den 30. juni 2014 og den 
31. december 2018 —

(149) Med hensyn til aftaleforhold i 
sektoren for mælk og mejeriprodukter er 
foranstaltningerne fastsat ved denne 
forordning berettigede i den nuværende 
økonomiske situation på markedet for 
mejeriprodukter og forsyningskædens 
struktur. De bør derfor anvendes længe nok 
til, at deres virkning kan slå fuldt igennem. 
Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være 
midlertidige og tages op til revision. 
Kommissionen bør vedtage rapporter om 
markedsudviklingen for mælk, der bl.a. 
vedrører tiltag, der skal tilskynde 
landbrugerne til at indgå aftaler om fælles 
produktion, og som skal indsendes senest 
den 30. juni 2014 og den 31. 
december 2018 —

Or. pt

Ændringsforslag 26
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. I denne forordning forstås ved 
"ugunstige vejrforhold" alvorlige 
vejrforhold, såsom frost, hagl, is, regn 
eller tørke, som ødelægger eller forringer 
den samlede produktion eller 
produktionen af en bestemt afgrøde med 
mere end 30 % i forhold til en bestemt 
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landbrugers gennemsnitlige årlige 
produktion. Denne gennemsnitlige årlige 
produktion er beregnet på grundlag af 
den foregående treårsperiode eller et 
treårsgennemsnit baseret på den 
foregående femårsperiode, idet det bedste 
og det dårligste år ikke medregnes.

Or. en

Ændringsforslag 27
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) olivenolie- og spiseolivensektoren;

Or. it

Ændringsforslag 28
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs a) blød og hård hvede, byg og majs

Or. it

Ændringsforslag 29
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) blød hvede, byg og majs fra 1. november 
til 31. maj

a) blød og hård hvede, byg og majs fra 1. 
november til 31. maj

Or. it

Ændringsforslag 30
Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indledes offentlig intervention ved 
gennemførelsesretsakter af Kommissionen 
for byg, majs og uafskallet ris (herunder 
visse typer af uafskallet ris), hvis 
markedssituationen kræver det. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

b) indledes offentlig intervention ved
gennemførelsesretsakter af Kommissionen 
for hård hvede, byg, majs og uafskallet ris
(herunder visse typer af uafskallet ris), hvis 
markedssituationen kræver det. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 
2.

Or. it

Ændringsforslag 31
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 –afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for byg, majs, uafskallet ris og oksekød. b) for hård hvede, byg, majs, uafskallet ris 
og oksekød.

Or. it
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Ændringsforslag 32
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160, når det er nødvendigt for at
sikre gennemsigtigheden på markedet og 
fastlægge betingelserne for, hvornår den 
kan beslutte at yde støtte til privat 
oplagring for de produkter, der er nævnt i 
artikel 16, under hensyn til de noterede 
gennemsnitlige markedspriser og 
referencepriser for de pågældende 
produkter eller behovet for at reagere på 
en særlig vanskelig markedssituation eller 
den økonomiske udvikling inden for 
sektoren i en eller flere medlemsstater.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 for at udvide den aktuelle 
obligatoriske ordning med automatisk 
tildeling af støtte til privat oplagring af 
mejeriprodukter til at omfatte alle 
landbrugsprodukter, der er nævnt i artikel 
16.

Or. en

Ændringsforslag 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160, når det er nødvendigt for at 
sikre gennemsigtigheden på markedet og 
fastlægge betingelserne for, hvornår den 
kan beslutte at yde støtte til privat
oplagring for de produkter, der er nævnt i 
artikel 16, under hensyn til de noterede 
gennemsnitlige markedspriser og 
referencepriser for de pågældende 
produkter eller behovet for at reagere på en 
særlig vanskelig markedssituation eller den 
økonomiske udvikling inden for sektoren i 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160, når det er nødvendigt for at 
sikre gennemsigtigheden på markedet og 
fastlægge betingelserne for, hvornår den 
kan beslutte at yde støtte til privat 
oplagring for de produkter, der er nævnt i 
artikel 16, under hensyn til de noterede 
gennemsnitlige markedspriser og 
referencepriser for de pågældende 
produkter eller behovet for at reagere på en 
særlig vanskelig markedssituation eller en 
særlig vanskelig og begrænsende 
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en eller flere medlemsstater. økonomisk udvikling eller situation inden 
for sektoren, som i høj grad påvirker 
produktionen og afsætningen i EU's 
regioner, i en eller flere medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 34
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter beslutte, om der 
skal ydes støtte til privat oplagring af de 
produkter, der er nævnt i artikel 16, under 
hensyntagen til betingelserne i stk. 1 i 
denne artikel. Gennemførelsesretsakterne 
vedtages efter undersøgelsesproceduren i 
artikel 162, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter den støtte til 
privat oplagring, der er fastsat i artikel 16, 
på forhånd eller ved licitation. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 36
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter begrænse støtten 
til privat oplagring eller fastsætte støtten 
til privat oplagring for hver medlemsstat 
eller for hvert område i en medlemsstat på 
grundlag af de noterede gennemsnitlige 
markedspriser. 
Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 162, 
stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved fastlæggelsen af deres strategier 
opstiller medlemsstaterne en liste over 
produkter hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren, der vil være 
støtteberettigede i henhold til deres 
respektive ordninger. Listen må dog ikke 
omfatte produkter, der er udelukket ved de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
vedtaget ved delegerede retsakter i henhold 
til artikel 22, stk. 2, litra a). 
Medlemsstaterne udvælger deres produkter 
på grundlag af objektive kriterier, der kan 
omfatte årstid, tilgængelighed eller

3. Ved fastlæggelsen af deres strategier 
opstiller medlemsstaterne en liste over 
produkter hidrørende fra frugt- og 
grøntsagssektoren, sektoren for 
forarbejdede frugter og grøntsager og 
banansektoren, der vil være 
støtteberettigede i henhold til deres 
respektive ordninger. Listen må dog ikke 
omfatte produkter, der er udelukket ved de 
foranstaltninger, Kommissionen har 
vedtaget ved delegerede retsakter i henhold 
til artikel 22, stk. 2, litra a). 
Medlemsstaterne udvælger deres produkter 
på grundlag af objektive kriterier, der
omfatter årstid og tilgængelighed, og som
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miljøhensyn. I den forbindelse kan 
medlemsstaterne give fortrinsret til 
produkter, der har oprindelse i EU.

kan omfatte miljøhensyn. I den forbindelse 
kan medlemsstaterne give fortrinsret til 
produkter, der har oprindelse i EU, i det det 
dog skal sikres, at mindst 50 % af 
produkterne er fremstillet lokalt eller har 
deres oprindelse inden for en radius af 
180 km fra det sted, hvor leveringen 
finder sted.

Or. it

Ændringsforslag 38
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 50 % i mindre udviklede regioner a) 60 % i mindre udviklede regioner

Or. pt

Ændringsforslag 39
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 40 % i regioner, der ikke er mindre 
udviklede regioner

b) 50 % i andre regioner, der ikke er 
mindre udviklede regioner

Or. pt

Ændringsforslag 40
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 48 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 75 % i regionerne i den yderste periferi, 
jf. artikel 349 i traktaten

c) 85 % i regionerne i den yderste periferi, 
jf. artikel 349 i traktaten

Or. pt

Ændringsforslag 41
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) 65 % på de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav, som defineret i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1405/2006.

d) 75 % på de mindre øer i Det Ægæiske 
Hav, som defineret i artikel 1, stk. 2, i 
forordning (EF) nr. 1405/2006.

Or. pt

Ændringsforslag 42
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 101 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 101 a
Kvotetildeling

1. De nuværende nationale og regionale 
produktionskvoter for sukker, isoglukose 
og inulinsirup er fastsat i bilag III b. En 
revideret version af den gældende 
kvoteordning forlænges, indtil udløbet af 
høståret 2019/2020, hvis kvoterne ikke 
udløber i 2015 som planlagt. Det 
reviderede system gør det muligt for alle 
medlemsstater, der ønsker det, at råde 
over sukkerkvoter. EU's støtte rettes mod 
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udvidelsen af sukkerindustrien i EU, og 
der ydes hjælp til opstartsomkostninger 
ved sukkerforarbejdning i 
medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne tildeler en kvote til 
hver sukker-, isoglukose- eller 
inulinsirupproducerende virksomhed, der 
er etableret på deres område, og som er 
godkendt i henhold til artikel 101 i.
3. Tildeles der en kvote til en 
sukkervirksomhed, der har mere end én 
produktionsenhed, træffer 
medlemsstaterne de foranstaltninger, de 
finder nødvendige for at varetage 
sukkerroe- og sukkerrørsavlernes 
interesser.

Or. en

Ændringsforslag 43
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Afsnit II – titel 2 – kapitel 2 – del 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På grundlag af resultaterne af de 
konsekvensanalyser, der forventes 
afsluttet senest den 31. december 2012, og 
som vedrører afskaffelsen af 
mælkekvoteordningen og af 
plantningsrettighederne inden for vinavl, 
fremlægger Kommissionen inden den 
30. juni 2013 et forslag om videreførelse 
eller revision af de procedurer, som skal 
afskaffe kvoterne og 
plantningsrettighederne i mejerisektoren, 
inden for vindyrkning og i 
sukkerroesektoren.

Or. pt
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Begrundelse

Flere undersøgelser tyder på, at afskaffelsen af plantningsrettigheder ("Undersøgelse af de 
samfundsøkonomiske og territoriale konsekvenser af liberaliseringen af 
plantningsrettighederne inden for vindyrkning" («Etude sur les impacts sócio-économiques et 
territoriaux de la libéralisation des droits de plantations viticoles»). AREV – MOISA, marts 
2012) og kvoter vil være ensbetydende med koncentration af produktionen i visse områder, 
hvilket vil få økonomiske, territoriale og miljømæssige konsekvenser, som ikke er korrekt 
vurderet af Kommissionen. 

Ændringsforslag 44
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Midlertidig overførsel

1. Senest ved udløbet af hver 
tolvmånedersperiode tillader 
medlemsstaterne for den pågældende 
periode midlertidig overførsel af en del af 
de individuelle kvoter, som de dertil 
berettigede producenter ikke agter at 
udnytte. Medlemsstaterne kan regulere 
overførslerne efter producentkategori 
eller mælkeproduktionens struktur og 
begrænse dem til opkøberniveau eller 
inden for regioner, give tilladelse til 
overførsel af hele kvoten i de tilfælde, der 
er nævnt i artikel 105 h, stk. 3, og 
fastsætte, i hvilket omfang producenten 
igen kan foretage overførsel.
2. Hver medlemsstat kan beslutte ikke at 
anvende stk. 1 ud fra et af følgende 
kriterier eller begge kriterier:
a) Nødvendigheden af at lette 
strukturudvikling og strukturtilpasninger
b) bydende nødvendige administrative 
hensyn
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Or. pt

Ændringsforslag 45
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ej) Godkendelse

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

Or. pt

Ændringsforslag 46
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ek) Overskudsafgift på direkte salg

1. Ved direkte salg træffer 
medlemsstaterne beslutning om de enkelte 
producenters bidrag til betalingen af 
overskudsafgiften efter eventuel 
omfordeling af den uudnyttede del af den 
nationale kvote, der er afsat til direkte 
salg, på regionalt eller nationalt plan.
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2. Medlemsstaterne bestemmer grundlaget 
for beregning af producenternes bidrag til 
den overskudsafgift, der skal betales af 
den samlede mængde mælk, der er solgt, 
overdraget eller anvendt til fremstilling af 
mælkeprodukter, som er solgt eller 
overført på vilkår fastsat af 
Kommissionen ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 160.
3. Der foretages ingen justering på 
grundlag af fedtindhold ved den endelige 
beregning af overskudsafgiften.
4. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter, i henhold til 
artikel 105 v, betalingsformen og -fristen 
for overskudsafgiften til medlemsstatens 
ansvarlige organ.

Or. pt

Ændringsforslag 47
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e l (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

el) Overskydende eller ikke-betalte beløb

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

Or. pt

Ændringsforslag 48
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e m (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

em) Delegerede beføjelser

Med henblik på at sikre, at 
mælkekvoteordningen fungerer efter 
hensigten, og især i forhold til 
beregningen og den effektive anvendelse 
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af de individuelle kvoter, indkrævning og 
brug af overskudsafgiften, kan 
Kommissionen ved delegerede retsakter i 
henhold til artikel 160 vedtage regler for
a) midlertidig eller endelig omregning af 
kvoterne
b) anvendelse af ubrugte kvoter

c) grænsen for korrektionsfaktoren for 
fedtindhold
d) forpligtigelsen til, at producenterne 
leverer til en autoriseret køber
e) medlemsstaternes vilkår for 
autorisering af køberne
f) objektive kriterier for omfordeling af 
tillægssatserne
g) anvendelse af definitionen "direkte 
salg" i henhold til definitionen af 
"leverancer" fastsat i artikel 105 a, litra 
f)".

Or. pt

Ændringsforslag 49
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e n (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en) Gennemførelsesbeføjelser

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den i artikel 162, 
stk. 2, omhandlede procedure vedtage 
nærmere regler for
a) de endelige konverteringer og 
fordelingen af de nationale kvoter efter 
meddelelse fra medlemsstaterne om 
leverancer og direkte salg
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b) fastsættelse af koefficienten for 
fedtindholdet i den individuelle kvote og 
justering af fedtindhold
c) medlemsstaternes fastsættelse af 
mælkeækvivalenter
d) procedure og frist for betaling af 
tillægsafgift, omfordeling, reduktion eller 
fremskyndelse af disse
e) tilskrivelse af renter i tilfælde af 
forsinkelse af betalingen
f) underretning af producenter om nye 
definitioner, meddelelse af individuelle 
kvoter og meddelelse af tillægsafgift
g) underretning og information om 
anmodninger og aftaler om tillægsafgift 
på området
h) oprettelse af en model til indberetning 
af leveringer og direkte salg
i) producenternes indberetninger, 
opdatering af registre og underretning om 
information til køberne
j) kontrol af leverancer og direkte salg.

Or. pt

Ændringsforslag 50
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) Overførsel af kvoter sammen med jord

1. Individuelle kvoter overføres sammen 
med bedriften til den producent, som 
overtager den ved salg, bortforpagtning, 
overdragelse ved arv, forskudsarv eller 
enhver anden overførsel, der indebærer 
lignende retsvirkninger for producenten, 
efter regler, som medlemsstaterne 
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fastsætter under hensyn til de arealer, der 
anvendes til mælkeproduktionen, eller til 
andre objektive kriterier og eventuelt til 
en aftale mellem parterne. Den del af 
kvoten, som eventuelt ikke overføres 
sammen med bedriften, overgår til den 
nationale reserve.
2. Hvis kvoterne er blevet overført eller 
overføres i overensstemmelse med stk. 1 
ved forpagtning eller andre 
arrangementer med tilsvarende 
retsvirkning, kan medlemsstaterne på 
grundlag af objektive kriterier, og for at 
kvoterne udelukkende tildeles 
producenter, beslutte, at kvoten ikke skal 
overføres sammen med bedriften.
3. Hvis der overføres jord til de offentlige 
myndigheder og/eller til offentlig brug, 
eller overførslen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, beslutter 
medlemsstaterne, at der skal iværksættes 
de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at beskytte parternes legitime 
interesser, særlig foranstaltninger, der 
giver de tidligere producenter mulighed 
for at fortsætte med mælkeproduktion, 
hvis de ønsker at gøre det.
4. Hvis der overføres jord til de offentlige 
myndigheder og/eller til offentlig brug, 
eller overførslen sker til ikke-
landbrugsmæssige formål, beslutter 
medlemsstaterne, at der skal iværksættes 
de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at beskytte parternes legitime 
interesser, særlig foranstaltninger, der 
giver de tidligere producenter mulighed 
for at fortsætte med mælkeproduktion, 
hvis de ønsker at gøre det.

Or. pt

Ændringsforslag 51
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) Særlige overførselsforanstaltninger

1. For at gennemføre en vellykket 
omstrukturering af mælkeproduktionen 
eller for at forbedre miljøet kan 
medlemsstaterne efter nærmere 
bestemmelser, som de fastsætter under 
hensyntagen til parternes legitime 
interesser:
a) yde producenter, der forpligter sig til 
definitivt at opgive hele deres 
mælkeproduktion eller en del af den, en 
godtgørelse, der udbetales i én eller flere 
årlige rater, og overføre de således 
frigivne individuelle kvoter til den 
nationale reserve
b) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, på hvilke betingelser 
producenter ved begyndelsen af en 
tolvmånedersperiode mod betaling kan 
opnå, at den ansvarlige myndighed eller 
det organ, der er udpeget af denne 
myndighed, omfordeler individuelle 
kvoter, som ved udgangen af den 
forudgående tolvmånedersperiode er 
endeligt frigivet af andre producenter mod 
en godtgørelse i én eller flere årlige rater 
svarende til ovennævnte betaling
c) centralisere og overvåge overførsler af 
kvoter uden jord
d) ved overførsel af jord med henblik på 
miljøforbedring bestemme, at den 
pågældende individuelle kvote tildeles en 
producent, der opgiver jorden, men 
ønsker at fortsætte med mælkeproduktion
e) på grundlag af objektive kriterier 
fastsætte, i hvilke regioner og 
indsamlingsområder endelige overførsler 
af kvoter uden overførsel af den 
tilsvarende jord er tilladt med henblik på 
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at forbedre mælkeproduktionens struktur
f) efter anmodning fra en producent til 
den ansvarlige myndighed eller til det 
organ, der er udpeget af denne 
myndighed, tillade endelig overførsel af 
kvoter uden overførsel af den tilsvarende 
jord eller omvendt med henblik på at 
forbedre mælkeproduktionens struktur på 
bedriftsniveau eller at muliggøre 
ekstensivering af produktionen.
2. Stk. 1 kan gennemføres nationalt, 
regionalt eller i specificerede 
indsamlingsområder.

Or. pt

Ændringsforslag 52
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ed) Tilbageholdelse af kvoter

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

Ændringsforslag 53
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ee) Støtte til erhvervelse af kvoter

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

Or. pt

Ændringsforslag 54
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ef) Overskudsafgift i tilfælde af 
overskridelse af kvoter
1. Der skal betales en afgift for 
overproduktion af mælk og andre 
markedsførte mejeriprodukter, som 
overskrider de fastsatte nationale kvoter i 
henhold til artikel 105 a til 105 m. 
Afgiften er bestemt til 27,83 EUR pr. 100 l
mælk.
2. Medlemsstaterne skal betale 
Fællesskabet den overskudsafgift, der 
følger af en overskridelse af den nationale 
kvote beregnet på nationalt plan og fastsat 
særskilt for leverancer og direkte salg, og 
indbetale 99 % af den afgift, der skal 
betales, til EGFL mellem den 16. oktober 
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og den 30. november efter den 
pågældende tolvmånedersperiode.
3. Hvis den overskudsafgift, der er nævnt i 
stk. 1, ikke er betalt inden den fastsatte 
dato, fratrækker Kommissionen efter 
høring af Komitéen for 
Landbrugsfondene et beløb svarende til 
den afgift, der skal betales, fra de 
månedlige betalinger, jf. artikel XXX i 
den horisontale forordning (EF) nr. XXX, 
svarende til afgiften af den ikke betalte 
overproduktion. Inden Kommissionen 
træffer sin beslutning, underrettes den 
pågældende medlemsstat, som skal afgive 
svar inden for en uge. Artikel XXX i den 
horisontale forordning (EF) nr. XXX kan 
ikke anvendes.
4. Kommissionen vedtager ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med den i artikel 162, 
stk. 2, omhandlede procedure, de 
nærmere regler for gennemførelse af 
denne artikel.

Or. pt

Ændringsforslag 55
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eg) Producenternes bidrag til den 
overskudsafgift, der skal betales
I henhold til artikel 105 p og 105 s
fordeles overskudsafgiften fuldt ud blandt 
de producenter, som har bidraget til hver 
enkelt overskridelse af de nationale kvoter 
fastsat i artikel 105 a, stk. 2.
Producenterne har pligt til at betale 
medlemsstaten deres andel af den 
overskudsafgift, der skal betales, og som 
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beregnes i henhold til artikel 105 e, 105 f
og 105 p, alene fordi de har overskredet 
deres disponible kvoter, uden at dette 
berører artikel 105 p, stk. 3, og artikel 105 
s, stk. 1.

Or. pt

Ændringsforslag 56
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eh) Overskudsafgift på leverancer

1. Med henblik på den endelige beregning 
af overskudsafgiften skal de mængder, 
som er leveret af hver enkelt producent, 
øges eller reduceres for at afspejle 
eventuelle forskelle mellem det faktiske 
fedtindhold og referencefedtindholdet ved 
hjælp af koefficienter og på vilkår, som 
fastsættes af Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren jf. artikel 162, 
stk. 2.
2. På nationalt plan beregnes 
overskudsafgiften på grundlag af summen 
af leverancer tilpasset i overensstemmelse 
med første afsnit.
3. Medlemsstaterne træffer beslutning om 
de enkelte producenters andel i betalingen 
af overskudsafgiften efter eventuel 
omfordeling af den uudnyttede del af den 
nationale kvote, der er afsat til leverancer, 
enten i forhold til hver enkelt producents 
individuelle kvoter eller på grundlag af 
objektive kriterier, der fastsættes af 
medlemsstaterne
a) på nationalt plan på basis af 
overskudsproduktionen for hver 
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producent eller
b) først på opkøberniveau og derefter på 
nationalt plan.

Or. pt

Ændringsforslag 57
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ei) Opkøbernes rolle

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

Or. pt

Ændringsforslag 58
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 – stk. 2 – litra e – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- UNDERAFSNIT 1 (nyt)

PRODUKTIONSSTYRING

Or. pt

Ændringsforslag 59
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 a

Ved anvendelsen af denne underafdeling 
forstås ved:

a) "mælk": det produkt, der fremkommer 
ved malkning af en eller flere køer
b) "andre mejeriprodukter": andre 
mejeriprodukter af enhver art bortset fra 
mælk, især skummetmælkspulver, fløde, 
smør, yoghurt og ost. Hvis det er relevant, 
omregnes de til "mælkeækvivalenter" ved 
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hjælp af koefficienter, som Kommissionen 
skal fastsætte
C "producent": en landbruger, hvis 
bedrift ligger på en medlemsstats 
geografiske område, og som producerer 
og afsætter mælk, eller som forbereder sig 
på at gøre det i meget nær fremtid
d) "forvaltning": den fastsatte forvaltning 
i artikel 4 i forordning (EF), stk. (XXX) 
om direkte betaling
e) "opkøber": virksomhed eller 
sammenslutning, der opkøber mælk fra 
producenterne med henblik på at
- indsamle, emballere, oplagre, køle eller 
forarbejde den, navnlig på kontraktbasis
- sælge den videre til en eller flere 
virksomheder, der behandler eller 
forarbejder mælk eller andre 
mejeriprodukter.
Ved opkøber forstås imidlertid også en 
sammenslutning af opkøbere fra samme 
geografiske område, der på sine 
medlemmers vegne udfører de nødvendige 
administrative og regnskabsmæssige 
opgaver i forbindelse med betalingen af 
overskudsafgiften. Ved anvendelsen af 
første helsætning i dette afsnit betragtes 
Grækenland som ét geografisk område, 
hvor et offentligt organ kan sidestilles 
med en sammenslutning af opkøbere.
f) "leverance": enhver leverance af mælk, 
med undtagelse af andre mejeriprodukter, 
fra en producent til en opkøber, uanset 
om transporten besørges af producenten, 
af opkøberen, af den virksomhed, der 
behandler eller forarbejder disse 
produkter, eller af andre
g) "direkte salg": en producents salg eller 
overdragelse af mælk direkte til 
forbrugerne og en producents salg eller 
overdragelse af andre mejeriprodukter.
Kommissionen kan ved delegerede 
retsakter i henhold til artikel 160, og 
under overholdelse af definitionen af 
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"leverance" i litra f) i nærværende 
artikel, tilpasse definitionen af "direkte 
salg" for navnlig at sikre, at ingen 
markedsførte mængder mælk eller andre 
mejeriprodukter udelukkes fra 
kvoteordningen.
h) "markedsføring": leverancer af mælk 
eller direkte salg af mælk og andre 
mejeriprodukter
i) "individuel kvote": en producents kvote 
pr. 1. april i hver tolvmånedersperiode
j) "national kvote": den kvote, der er 
nævnt i artikel 105 b, og som er fastsat for 
hver medlemsstat
k) "disponibel kvote": den kvote, som 
producenterne kan råde over den 31. 
marts i den tolvmånedersperiode, som 
overskudsafgiften beregnes for, under 
hensyntagen til alle overdragelser, alt salg 
og alle konverteringer og midlertidige 
omfordelinger, omhandlet i denne 
forordning, der har fundet sted i den 
pågældende tolvmånedersperiode.

Or. pt

Ændringsforslag 60
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 b

Nationale kvoter i mælkesektoren

1. De nationale kvoter for produktion af 
mælk og andre mejeriprodukter i syv på 
hinanden følgende tolvmånedersperioder 
fra den 1. april 2015 (i det følgende 
benævnt "tolvmånedersperioder") er 
fastsat i det nye bilag VI B.
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2. De kvoter, der er nævnt i stk. 1, fordeles 
mellem producenterne i henhold til 
artikel 105 c, idet der skelnes mellem 
leverancer og direkte salg. Enhver 
overskridelse af de nationale kvoter 
beregnes nationalt i de enkelte 
medlemsstater i henhold til denne 
afdeling, idet der skelnes mellem 
leverancer og direkte salg.
3. De nationale kvoter, der er anført i det 
nye bilag VI, fastsættes uden at foregribe 
en eventuel revision på baggrund af den 
generelle markedssituation og særlige 
forhold, der gør sig gældende i visse 
medlemsstater.
4. For Bulgarien, Tjekkiet, Estland, 
Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, 
Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet 
omfatter de nationale kvoter al mælk og 
alle mælkeækvivalenter, der leveres til en 
opkøber eller sælges direkte, uanset om 
produktion eller afsætning sker i medfør 
af en overgangsordning i disse lande.
5. Kommissionen fastsætter ved 
gennemførelsesretsakter, som er vedtaget i 
henhold til undersøgelsesproceduren 
bestemt i artikel 162, stk. 2, de nødvendige 
regler for at sikre en ensartet anvendelse 
af denne artikel i medlemsstaterne.

Or. pt

Ændringsforslag 61
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 c

Individuelle kvoter i mælkesektoren
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1. Producenternes individuelle kvote eller 
kvoter pr. 1. april 2015 skal være lig med 
deres individuelle referencemængder pr. 
31. marts 2015, uden at dette berører 
overdragelser, salg og konverteringer af 
kvoten, der træder i kraft den 1. april 
2015.
2. Producenterne kan have én eller to 
individuelle kvoter, en for leverancer og 
en anden for direkte salg. En producents 
mængder kan kun konverteres fra den 
ene kvote til den anden af medlemsstatens 
kompetente myndighed efter behørigt 
begrundet anmodning fra producenten.
3. Har en producent to kvoter, beregnes 
vedkommendes bidrag til en eventuel 
overskudsafgift særskilt for hver kvote.
4. Kommissionen kan ved 
gennemførelsesretsakter hæve den finske 
nationale kvote, som er bestemt til 
leverancer i henhold til artikel 105 b for 
at give kompensation til de finske 
"SLOM"-producenter, på op til 200 000 t.
Denne reserve, der skal tildeles efter EU-
reglerne, kan udelukkende tildeles 
producenter, hvis ret til at genoptage 
produktionen er blevet påvirket af 
tiltrædelsen.
5. De individuelle kvoter ændres eventuelt 
for hver af de pågældende 
tolvmånedersperioder, således at summen 
af de individuelle kvoter for leverancer og 
for direkte salg for hver medlemsstat ikke 
overskrider den tilsvarende del af den 
nationale kvote, der er tilpasset i henhold 
til artikel 105 e for at tage hensyn til 
eventuelle nedsættelser i forbindelse med 
overførsler til den nationale reserve, jf. 
artikel 105 g.

Or. pt

Ændringsforslag 62
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 105 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 d

Tildeling af kvoter fra den nationale 
reserve

Medlemsstaterne fastsætter de regler, der 
er nødvendige, for at producenterne på 
grundlag af objektive kriterier, som skal 
meddeles Kommissionen, kan få tildelt 
alle eller en del af kvoterne fra den 
nationale reserve, jf. artikel 105 g.

Or. pt

Ændringsforslag 63
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 e

Kvoteforvaltning

1. Kommissionen tilpasser ved 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 162, stk. 2, for hver medlemsstat og 
for hver periode, inden den udløber, 
fordelingen af de nationale kvoter mellem 
"leverancer" og "direkte salg" på 
baggrund af de konverteringer, som 
producenternes ønsker foretaget mellem 
de individuelle kvoter for henholdsvis 
leverancer og direkte salg.
2. Inden for tidsfrister, som 
Kommissionen fastsætter, og i 
overensstemmelse med de regler, den har 
opstillet via gennemførelsesretsakter i 
henhold til artikel 162, stk. 2, sender 



AM\913428DA.doc 43/52 PE496.469v01-00

DA

medlemsstaterne en gang om året de 
nødvendige data med henblik på
a) at foretage den tilpasning, der er nævnt 
i nærværende artikels stk. 1;
b) at beregne den overskudsafgift, 
medlemsstaten skal betale.

Or. pt

Ændringsforslag 64
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 f

Fedtindhold

1. For hver producent fastsættes et 
referencefedtindhold, der skal gælde for 
den individuelle kvote for leverancer, der 
er tildelt denne producent.
2. For de kvoter, som producenterne har 
fået tildelt pr. 31. marts 2015 i henhold til 
artikel 105 c, stk. 1, er 
referencefedtindholdet i stk. 1 lig med 
referencefedtindholdet for disse kvoter på 
den dato.
3. Referencefedtindholdet ændres ved den 
konvertering, der er omhandlet i 
artikel 105 c, stk. 2, og ved erhvervelse, 
overdragelse eller midlertidig 
overdragelse af kvoter ifølge regler, der 
skal fastsættes af Kommissionen ved 
gennemførelsesretsakter vedtaget i 
henhold til artikel 162, stk. 2.
4. For nye producenter, der får tildelt en 
individuel kvote for leverancer 
udelukkende fra den nationale reserve, 
fastsættes fedtindholdet efter regler, der 
skal fastlægges af Kommissionen ved 
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gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 162, stk. 2.
5. Det individuelle referencefedtindhold, 
der er nævnt i stk. 1, tilpasses eventuelt, 
når denne forordning træder i kraft og 
derefter ved begyndelsen af hver 
tolvmånedersperiode, i det omfang det er 
nødvendigt, således at det vejede 
gennemsnit af det individuelle 
repræsentative fedtindhold for hver 
medlemsstat ikke overstiger det 
referencefedtindhold, der er anført i det 
nye bilag VI A, med mere end 0,1 g/kg.

Or. pt

Ændringsforslag 65
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 g

National reserve

1. Hver medlemsstat opretter en national 
reserve inden for de nationale kvoter 
anført i det nye bilag VI B, for at foretage 
de tildelinger, som er omhandlet i artikel 
105 d. Den nationale reserve er dannet af 
mængder, som er trukket tilbage i 
henhold til artikel 105 h, via 
tilbageholdelse af overdragelser i henhold 
til artikel 105 l, eller ved lineær 
nedsættelse af alle de individuelle kvoter.
Disse kvoter fordeles fortsat efter det 
oprindelige anvendelsesformål, dvs. 
leverancer eller direkte salg.
2. Eventuelle supplerende kvoter, der 
tildeles en medlemsstat, tilgår automatisk 
den nationale reserve og fordeles efter det 
forventede behov mellem leverancer og 
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direkte salg.
3. Der fastsættes ikke noget 
referencefedtindhold for kvoter, der er 
overført til den nationale reserve.

Or. pt

Ændringsforslag 66
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 105 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 105 h

Virksomhedsophør

1. Hvis en enkeltperson eller en gruppe af 
personer, som opretholder individuelle 
kvoter, ikke længere opfylder 
betingelserne i artikel 105 a, litra c), i en 
tolvmånedersperiode, skal de pågældende 
mængder gå til den nationale reserve 
senest den 1. april det følgende 
kalenderår, medmindre den pågældende 
person atter bliver producent som 
defineret i artikel 105 a, litra c). Hvis den 
pågældende person atter bliver producent 
før slutningen af den anden 
tolvmånedersperiode, vil den individuelle 
kvote, han blev frataget, blive helt eller 
delvis gentildelt senest den følgende 1. 
april efter anmodningen herom.
2. Hvis en producent ikke sælger mindst 
85 % af sin individuelle kvote over en 
periode på mindst tolv måneder, kan den 
pågældende medlemsstat beslutte, om og 
på hvilke vilkår den ubrugte kvote helt 
eller delvis skal overføres til den nationale 
reserve. Medlemsstaten kan bestemme, på 
hvilke vilkår en kvote gentildeles en 
producent, hvis denne genoptager 
handelen.
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3. Stk. 1 og 2 anvendes ikke i tilfælde af 
force majeure eller i behørigt begrundede 
tilfælde, som har midlertidig indflydelse 
på de pågældende producenters 
produktionskapacitet og er anerkendt som 
sådanne af myndighederne.

Or. pt

Ændringsforslag 67
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) medvirken til bedre koordinering af den 
måde, produkter bringes i omsætning på, 
bl.a. ved markedsforskning og 
markedsundersøgelser inklusive 
udarbejdelse af indekser, som omfatter 
omkostninger, markedstendenser og 
markedsudvikling

Or. pt

Ændringsforslag 68
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi) gennemførelse af salgsfremstød, særlig 
i tredjelande.

xi) gennemførelse af salgsfremstød.

Or. pt

Ændringsforslag 69
Luís Paulo Alves
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Forslag til forordning
Artikel 112 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at fremme initiativer i de 
organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 
108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 
til markedsbehovet, bortset fra 
foranstaltninger, der har med 
tilbagetrækning fra markedet at gøre, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i henhold til 
artikel 160 om alle de områder, der er 
omtalt i artikel 1, stk. 2 vedrørende
levende planter, oksekød, svinekød, fåre-
og gedekød, æg og fjerkrækød og træffe:

Or. pt

Ændringsforslag 70
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 117 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De afsætningsregler, der gælder for 
EU-produkter, skal også anvendes på 
importerede produkter, herunder de 
bestemmelser, der er vedtaget inden for 
veterinær-, plantesundheds- og 
fødevaresektoren for at sikre, at 
produkterne overholder hygiejne- og 
sundhedsstandarderne, og for at beskytte 
folkesundheden, plantesundheden, 
dyresundheden og dyrevelfærden, samt 
miljøbeskyttelsesbestemmelserne. Der kan 
ikke udstedes importlicenser for produkter 
importeret af EU, som ikke overholder 
disse regler.

Or. pt
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Ændringsforslag 71
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 131 – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der bør navnlig vedtages 
beskyttelsesforanstaltninger, når 
landbrugsprodukter importeret fra 
tredjelande ikke garanterer 
fødevaresikkerhed og sporbarhed og ikke 
overholder alle det indre markeds 
sundheds-, miljø- eller 
dyrevelfærdsbetingelser, når der opstår 
kriser på markedet, eller når der opdages 
manglende overholdelse af betingelserne i 
importlicenser, hvad angår priser, 
mængder eller tidsplaner. Overholdelsen 
af de fastlagte betingelser for import af 
landbrugsprodukter skal kontrolleres ved 
hjælp af et integreret system for 
realtidskontrol af EU-importen.

Or. pt

Ændringsforslag 72
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 101, stk. 1, gælder ikke 
for aftaler, vedtagelser og former for 
praksis mellem landbrugere, 
landbrugssammenslutninger eller 
sammenslutninger af 
landbrugssammenslutninger, som er 
anerkendt i henhold til artikel 106 i denne 
forordning, eller sammenslutninger af 
producentorganisationer, som er anerkendt 

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

i henhold til artikel 107 i denne forordning, 
i det omfang de — uden at indeholde en 
forpligtelse til at holde en bestemt pris —
angår produktion eller salg af 
landbrugsprodukter eller benyttelse af 
fælles anlæg til oplagring, behandling eller 
forædling af landbrugsprodukter, 
medmindre konkurrence således er 
udelukket, eller at målene i traktatens 
artikel 39 er bragt i fare;

b) aftaler, vedtagelser og former for 
praksis, der er etableret i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
afdeling 3 og 4 i denne forordnings afsnit 
II, kapitel II;
c) aftaler, vedtagelser og former for 
praksis, der har til formål at etablere 
referenceindekser for dækning af 
producenternes omkostninger.

Or. pt

Ændringsforslag 73
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 144 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henset til behovet for at sikre en 
harmoniseret gennemførelse af EU's 
konkurrenceregler i landbrugssektoren 
udarbejder Kommissionen specifikke 
retningslinjer, der skal lette de nationale 
kompetente myndigheders anvendelse af 
traktatens artikel 101-106 på aftaler, 
afgørelser og praksis i forbindelse med 
produktionen af eller handelen med 
landbrugsprodukter.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. For at kunne reagere effektivt over for 
truende markedsforstyrrelser som følge af 
betydelige prisstigninger eller -fald på 
markeder inden for eller uden for EU eller
betydelige fald i producenternes avancer 
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.

Or. en

Ændringsforslag 75
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 155 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For oksekøds-, mejeri-, svinekøds- og fåre-
og gedekødssektorerne og til bekæmpelse 
af mund- og klovesyge og til 
foranstaltninger til udryddelse af 
sygdomme, der er omfattet af programmer 
vedtaget af den enkelte medlemsstat,
medfinansierer EU dog 60 % af udgifterne.

Or. pt
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Ændringsforslag 76
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 156 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 156 a

Foranstaltninger til løsning af alvorlige 
skævheder på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet

1. Kommissionen kan i tilfælde af en 
alvorlig uligevægt på markedet for mælk 
og mejeriprodukter beslutte at tildele en 
støtte til de mælkeproducenter, der 
frivilligt indskrænker produktionen med 
mindst 5 % i forhold til samme periode 
året før og i løbet af en periode på mindst 
tre måneder, som kan fornys.
2. Som forberedelse til fjernelsen af 
mælkekvoter efter 2015 anses følgende 
foranstaltninger som en nedgang i 
produktionen på de vilkår, der er fastlagt 
af Kommissionen i henhold til stk. 4, eller 
en form for tilbagetrækning fra markedet:
a) gratis levering af mælk til velgørende 
organisationer
b) overførsel af mælkekvoter mellem 
medlemsstater i medfør af bilaterale 
aftaler
c) direkte eksport af mælk og 
mejeriprodukter til tredjelande.
3. Der gives EU-støtte til færdiggørelse af 
en analyse af de mulige konsekvenser af 
at tillade medlemsstaterne at kvalificere 
mælk uden for kvoten som den første 
mælkeproduktion det følgende høstår.
4. I løbet af perioden som omtalt i stk. 1, 
første afsnit, får produkterne fra de 
virksomheder, som har iværksat dette 
system i henhold til betingelserne som 
anført i stk. 1, første afsnit, prioritetsret til 
foranstaltninger til markedsintervention 
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som omtalt i del II, afsnit I, på mælke- og 
mejeriproduktmarkedet.
5. Denne mekanisme skal være effektiv og 
passende, og derfor tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage de 
delegerede retsakter i artikel 160 for at 
fastsætte
a) støttebeløbet og afgiften i henhold til 
stk. 1
b) de kriterier, der skal opfyldes for at 
være støtteberettiget
c) de specifikke betingelser, der sætter 
gang i denne mekanisme
d) de betingelser, som skal gælde, for at 
den gratis udlevering af mælk til 
velgørende organisationer i henhold til 
stk. 2 kan anses for en nedgang i 
produktionen.

Or. en

Begrundelse

At afgiftsbelægge produktive landbrugere, der forbereder sig til et liberaliseret marked, skal 
undgås.


