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Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks reaktion på 
udfordringer og muligheder, i takt med at 
de opstår på EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger, og lette 
den administrative byrde betydeligt. 
Unionen bør under en fælles 
landbrugspolitik baseret på performance 
("gennemførelsesmodellen") fastlægge de 
grundlæggende politiske parametre, såsom 
den fælles landbrugspolitiks målsætninger 
og grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger.

(2) Det er nødvendigt at skærpe den 
fælles landbrugspolitiks reaktion på 
udfordringer og muligheder, i takt med at 
de opstår på EU-plan, internationalt, 
nationalt, regionalt og lokalt plan samt på 
den enkelte bedrift, og det er derfor 
nødvendigt at strømline styringen af den 
fælles landbrugspolitik, forbedre 
opfyldelsen af EU's målsætninger, og lette 
den administrative byrde betydeligt. 
Unionen bør under en fælles 
landbrugspolitik baseret på performance 
("gennemførelsesmodellen") fastlægge de 
grundlæggende politiske parametre, såsom 
den fælles landbrugspolitiks målsætninger 
og grundlæggende krav, mens 
medlemsstaterne bør påtage sig et større 
ansvar for, hvordan målsætningerne 
opfyldes og de aftalte mål nås. Øget 
nærhed vil i videre udstrækning gøre det 
muligt at tage hensyn til lokale forhold og 
behov og skræddersy støtten med henblik 
på at maksimere bidraget til opfyldelse af 
Unionens målsætninger. Ikke desto mindre 
skaber den stigende prisvolatilitet og 
faldet i landbrugernes indkomster, som er 
blevet forværret af den fælles 
landbrugspolitiks stigende fokus på 
markeder, behov for at skabe nye 
offentlige instrumenter til regulering af 
udbuddet, der sikrer, at produktionen 
fordeles retfærdigt mellem lande og 
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landbrugere.
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(8) I betragtning af faldet i det faktiske 
vindyrkningsareal i flere medlemsstater i 
årene 2014-2017 og i betragtning af det 
potentielle tab i den efterfølgende 
produktion bør medlemsstaterne ved 
fastsættelse af arealet for tilladelser til 
nyplantning, jf. artikel 63, stk. 1, i 
forordning (EU) nr. 1308/2013, kunne 
vælge mellem det eksisterende grundlag 
og en procentdel af det samlede areal, der 
reelt er beplantet med vinstokke på deres 
territorium den 31. juli 2015, forhøjet med 
et areal svarende til de 
plantningsrettigheder i henhold til 
forordning (EF) nr. 1234/2007, der kan 
konverteres til tilladelser i den 
pågældende medlemsstat den 1. januar 
2016.

(8) I betragtning af faldet i det faktiske 
vindyrkningsareal i flere medlemsstater i 
årene 2014-2017 og i betragtning af det 
potentielle tab i den efterfølgende 
produktion bør den liberalisering af 
plantningsrettighederne, der er i gang, 
bringes til ophør og erstattes af en model 
for regulering af udbuddet, der sikrer 
produktion i alle medlemsstater, således at 
man sikrer diversitet og kvalitet i sektoren.
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24a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 149a
Offentlige instrumenter til regulering af 
udbuddet
1. Der indføres en afgift på den offentlige 
forvaltning af produktionen og markedet 
med henblik på at skabe ligevægt på 
markedet, stabilisere priserne, sikre en 
rimelig levestandard for producenterne i 
medlemsstaterne, nøje at regulere 
produktionen, stabilisere priserne, 
begrænse mængder af komælk og andre 
mejeriprodukter, som afsættes af 
medlemsstaterne:
a) Der indføres ekstraordinære 
støtteordninger til håndtering af 
nødsituationer i mælkesektoren
b) Der indføres en alternativ ordning til 
regulering af markedet for mælk og 
mejeriprodukter for at håndtere behovet 
for at regulere udbuddet, skabe sikkerhed 
og anstændige levevilkår for 
producenterne og sikre, at de enkelte 
medlemsstater har ret til at producere.
2. Disse ordninger skal omfatte:
a) Indførelse af et system, der 
garantererfair priser for produktion
b) Forvaltningsinstrumenter, der sikrer, 
at de nationale markeder er beskyttet mod, 
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at der kommer mælk ind fra tredjelande
c) Effektiv regulering og overvågning af 
spekulation i fødevaredistributionskæder, 
indførelse af grænser for brugen af 
såkaldte white brands og for nationale 
produktionsmængder, der kan sælges."

Or. pt


