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Ændringsforslag 242
Eric Andrieufor S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 e (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 164

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22e) Artikel 164 affattes således:
Artikel 164 "Artikel 164

Udvidelse af regler Udvidelse af regler

1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation, der udøver sin 
virksomhed i et eller flere bestemte 
områder i en medlemsstat, anses for at 
være repræsentativ for produktionen af, 
forarbejdningen af eller handelen med et 
givet produkt, kan den pågældende 
medlemsstat efter anmodning fra den 
pågældende organisation i en begrænset 
periode gøre nogle af de aftaler, 
vedtagelser eller former for samordnet 
praksis, som der er opnået enighed om i 
organisationen, bindende for andre aktører, 
der udøver virksomhed i det eller de 
pågældende økonomiske områder, uanset 
om de er selvstændige eller 

1. Hvis en anerkendt 
producentorganisation, en anerkendt 
sammenslutning af 
producentorganisationer eller en anerkendt 
brancheorganisation, der udøver sin 
virksomhed i et eller flere bestemte 
områder i en medlemsstat, anses for at 
være repræsentativ for produktionen af, 
forarbejdningen af eller handelen med et 
givet produkt, kan den pågældende 
medlemsstat efter anmodning fra den 
pågældende organisation i en begrænset 
periode gøre nogle af de aftaler, 
vedtagelser eller former for samordnet 
praksis, som der er opnået enighed om i 
organisationen, bindende for andre aktører, 
der udøver virksomhed i det eller de 
pågældende økonomiske områder, uanset 
om de er selvstændige eller 
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sammenslutninger, og som ikke er medlem 
af organisationen eller sammenslutningen.

sammenslutninger, og som ikke er medlem 
af organisationen eller sammenslutningen.

2. Ved "økonomisk område" forstås i 
denne afdeling et geografisk område, der 
omfatter dyrkningsområder, som grænser 
op til eller ligger nær ved hinanden, og som 
har ensartede produktions- og 
afsætningsvilkår.

2. Ved "økonomisk område" forstås i 
denne afdeling et geografisk område, der 
omfatter dyrkningsområder, som grænser 
op til eller ligger nær ved hinanden, og som 
har ensartede produktions- og 
afsætningsvilkår, eller, for produkter med 
beskyttet oprindelsesbetegnelse eller 
beskyttet geografisk betegnelse, som er 
anerkendt i henhold til EU-retten, det 
geografiske område, der er fastsat i 
produktspecifikationen.

3. En organisation eller 
sammenslutning anses for at være 
repræsentativ, hvis den i det eller de 
pågældende økonomiske områder i en 
medlemsstat:

3. En organisation eller 
sammenslutning anses for at være 
repræsentativ, hvis den i det eller de 
pågældende økonomiske områder i en 
medlemsstat:

a) tegner sig for følgende andel af 
produktionen eller forarbejdningen af eller 
handelen med det eller de pågældende 
produkter:

a) tegner sig for følgende andel af 
produktionen eller forarbejdningen af eller 
handelen med det eller de pågældende 
produkter:

i) for producentorganisationer i frugt- 
og grøntsagssektoren mindst 60 % eller

i) for producentorganisationer i frugt- 
og grøntsagssektoren mindst 60 % eller

ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele 
og

ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele 
samt

b) tegner sig for, når der er tale om 
producentorganisationer, mere end 50 % af 
de pågældende producenter.

b) tegner sig for, når der er tale om 
producentorganisationer, mere end 50 % af 
de pågældende producenter.

Med hensyn til brancheorganisationer, hvor 
fastsættelse af produktionsmængdens andel 
eller handel med eller forarbejdelse af det 
eller de pågældende produkter forvolder 
praktiske vanskeligheder, kan en 
medlemsstat imidlertid fastlægge nationale 
regler for fastsættelse af den specificerede 
repræsentativitet, jf. første afsnit, litra a), 
nr. ii.

Med hensyn til brancheorganisationer, hvor 
fastsættelse af produktionsmængdens andel 
eller handel med eller forarbejdelse af det 
eller de pågældende produkter forvolder 
praktiske vanskeligheder, kan en 
medlemsstat imidlertid fastlægge nationale 
regler for fastsættelse af den specificerede 
repræsentativitet, jf. første afsnit, litra a), 
nr. ii.

Hvis ansøgningen om en udvidelse af 
reglerne til flere aktører vedrører flere 
økonomiske områder, skal organisationen 
eller sammenslutningen fremlægge bevis 
for en mindsterepræsentativitet for hver af 
de i første afsnit nævnte erhvervsgrene, 
som den repræsenterer, i hvert af de 

Hvis ansøgningen om en udvidelse af 
reglerne til flere aktører vedrører flere 
økonomiske områder, skal organisationen 
eller sammenslutningen fremlægge bevis 
for en mindsterepræsentativitet for hver af 
de i første afsnit nævnte erhvervsgrene, 
som den repræsenterer, i hvert af de 
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pågældende økonomiske områder. pågældende økonomiske områder.

4. De regler, for hvilke der kan 
ansøges om udvidelse af reglernes 
anvendelsesområde til at omfatte andre 
aktører, jf. stk. 1, skal have et af følgende 
mål:

4. De regler, for hvilke der kan 
ansøges om udvidelse af reglernes 
anvendelsesområde til at omfatte andre 
aktører, jf. stk. 1, skal have et af følgende 
mål:

a) indberetning af produktionsdata og 
markedsforhold

a) indberetning af produktionsdata og 
markedsforhold

b) strengere produktionsregler end 
dem, der er fastsat i EU-reglerne og de 
nationale regler

b) strengere produktionsregler end 
dem, der er fastsat i EU-reglerne og de 
nationale regler

c) udarbejdelse af standardkontrakter, 
som er i overensstemmelse med EU-
reglerne

c) udarbejdelse af standardkontrakter 
og klausuler vedrørende værdideling og 
rimelig kompensation, som er i 
overensstemmelse med EU-reglerne

ca) udarbejdelse af 
standardkontrakter eller klausuler i 
vinsektoren, som er forenelige med EU-
bestemmelserne, og som kan omfatte 
betalingsfrister på over 60 dage, uanset 
artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/633, 
ved køb af bulkvarer som led i skriftlige 
flerårige kontrakter eller af kontrakter, 
der er flerårige mellem en producent eller 
videreforhandler af vin og den direkte 
aftager, forudsat at bestemmelserne 
vedrørende disse frister er blevet 
forlænget inden den 31. oktober 2021

d) afsætning d) afsætning

e) miljøbeskyttelse e) miljøbeskyttelse

f) foranstaltninger til salgsfremme og 
bedre udnyttelse af produktionen

f) foranstaltninger til salgsfremme og 
bedre udnyttelse af produktionen

g) foranstaltninger til beskyttelse af 
økologisk landbrug, 
oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og 
geografiske betegnelser

g) foranstaltninger til beskyttelse af 
økologisk landbrug, 
oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og 
geografiske betegnelser

h) forskning med henblik på at øge 
produkternes værdi, bl.a. gennem nye 
anvendelsesformål, som ikke indebærer en 
risiko for folkesundheden

h) forskning med henblik på at øge 
produkternes værdi, bl.a. gennem nye 
anvendelsesformål, som ikke indebærer en 
risiko for folkesundheden

i) undersøgelser til forbedring af 
produktkvaliteten

i) undersøgelser til forbedring af 
produktkvaliteten

j) forskning, navnlig i j) forskning, navnlig i 
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dyrkningsmetoder, der gør det muligt at 
begrænse anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorden 
beskyttes og miljøet beskyttes eller 
forbedres

dyrkningsmetoder, der gør det muligt at 
begrænse anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og 
veterinærlægemidler og sikrer, at jorden 
beskyttes og miljøet beskyttes eller 
forbedres

k) fastlæggelse af minimumskvaliteter 
og -standarder for emballering og 
præsentation

k) fastlæggelse af 
minimumsstandarder for emballering og 
præsentation

l) brug af certificerede frø og kontrol 
af produktkvaliteten

l) anvendelse af certificerede frø for 
produkter, der ikke er omfattet af 
forordning (EU) 2018/848 og overvågning 
af produktkvaliteten

m) dyresundhed, plantesundhed eller 
fødevaresikkerhed

m) forebyggelse og forvaltning af 
plantesundhedsmæssige, 
dyresundhedsmæssige, 
fødevaresikkerhedsmæssige eller 
miljømæssige risici, navnlig ved at oprette 
gensidige fonde eller ved at bidrage til 
sådanne fonde

n) forvaltningen af biprodukter. n) forvaltningen og udnyttelse af 
biprodukter

na) udformningen, gennemførelse og 
kontrol af tekniske standarder med 
henblik på at få en præcis vurdering af et 
produkts egenskaber.

Disse regler må ikke skade andre 
producenter i den pågældende medlemsstat 
eller i Unionen og må ikke have nogen af 
de virkninger, der er nævnt i artikel 210, 
stk. 4, eller på anden måde være 
uforenelige med gældende EU-lovgivning 
eller nationale regler.

Disse regler berører forordning (EU) 
2018/848, hvor det er relevant. De må ikke 
skade andre producenter, eller hindre nye 
producenter i indrejse i den pågældende 
medlemsstat eller i Unionen og må ikke 
have nogen af de virkninger, der er nævnt i 
artikel 210, stk. 4, eller på anden måde 
være uforenelige med gældende EU-
lovgivning eller nationale regler.

4a. Når Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 
222 i denne forordning, der giver 
tilladelse til, at artikel 101, stk. 1, i TEUF 
ikke finder anvendelse på de aftaler og 
vedtagelser, der er omhandlet i artikel 
222, stk. 1, i denne forordning, kan disse 
aftaler og vedtagelser udvides i henhold til 
betingelserne i denne artikel.
4b. Såfremt medlemsstaten udvider de 
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i stk. 1 omhandlede regler, fastsætter den 
berørte organisation forholdsmæssige 
foranstaltninger for at sikre overholdelse 
af reglerne i sådanne aftaler, der er blevet 
obligatoriske som følge af udvidelsen.

5. Udvidelsen af bestemmelserne som 
omtalt i stk. 1 skal som helhed 
videreformidles til aktørerne gennem 
offentliggørelse i en officiel publikation i 
den pågældende medlemsstat.

5. Udvidelsen af bestemmelserne som 
omtalt i stk. 1 skal som helhed 
videreformidles til aktørerne gennem 
offentliggørelse i en officiel publikation i 
den pågældende medlemsstat.

6. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle afgørelser, der 
træffes i henhold til denne artikel.

6. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle afgørelser, der 
træffes i henhold til denne artikel.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Ændringsforslag 243
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 f (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 167

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22f) Artikel 167 affattes således:
Artikel 167 "Artikel 167

Afsætningsregler til at forbedre og 
stabilisere det fælles marked for vin

Afsætningsregler til at forbedre og 
stabilisere det fælles marked for vin

1. For at det fælles marked for vin, 
herunder de druer, den most og den vin, 
som vinen hidrører fra, kan fungere bedre 
og mere stabilt, kan 
producentmedlemsstaterne fastlægge 
afsætningsregler for at regulere udbuddet, 
især ved beslutninger truffet af 
brancheorganisationer, som er anerkendt i 
henhold til artikel 157 og 158.

1. For at forbedre det fælles marked 
for vin, herunder de druer, den most og den 
vin, som vinen hidrører fra, kan fungere 
bedre og mere stabilt, kan 
producentmedlemsstaterne fastlægge 
afsætningsregler for at regulere udbuddet, 
især ved beslutninger truffet af 
brancheorganisationer, som er anerkendt i 
henhold til artikel 163a og 158.

De pågældende regler skal stå i rimeligt 
forhold til formålet og må ikke:

De pågældende regler skal stå i rimeligt 
forhold til formålet og må ikke:

a) vedrøre transaktioner, der foretages 
efter den første markedsføring af det 
pågældende produkt

a) vedrøre transaktioner, der foretages 
efter den første markedsføring af det 
pågældende produkt
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b) tillade fastsættelse af priser, end 
ikke vejledende eller anbefalede priser

b) tillade fastsættelse af priser, end 
ikke vejledende eller anbefalede priser

c) fastfryse for stor en del af den 
årlige høst, der ellers er til rådighed

c) fastfryse for stor en del af den 
årlige høst, der ellers er til rådighed

d) give mulighed for at nægte 
udstedelse af de nationale attester og EU-
attester, der er nødvendige for omsætning 
og markedsføring af vin, når den 
pågældende markedsføring er i 
overensstemmelse med ovennævnte regler.

d) give mulighed for at nægte 
udstedelse af de nationale attester og EU-
attester, der er nødvendige for omsætning 
og markedsføring af vin, når den 
pågældende markedsføring er i 
overensstemmelse med ovennævnte regler.

2. De regler, der er nævnt i stk. 1, skal 
meddeles aktørerne ved, at de 
offentliggøres i deres helhed i en officiel 
publikation i den pågældende medlemsstat.

2. De regler, der er nævnt i stk. 1, skal 
meddeles aktørerne ved, at de 
offentliggøres i deres helhed i en officiel 
publikation i den pågældende medlemsstat.

3. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle afgørelser, der 
træffes i henhold til denne artikel.

3. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om alle afgørelser, der 
træffes i henhold til denne artikel.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Ændringsforslag 244
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 g (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 172 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22g) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 172a
Værdideling i brancheorganisationer
Uden at dette berører eventuelle særlige 
klausuler om værdideling inden for 
sukkersektoren, kan landbrugere, 
herunder sammenslutninger af 
landbrugere, og deres første opkøber samt 
en eller flere virksomheder, der hver især 
opererer på forskellige niveauer i 
produktions-, forarbejdnings- eller 
forsyningskæden, aftale klausuler om 
værdideling, herunder deling af 
markedsbonusser og -tab, der fastsætter, 
hvordan en eventuel udvikling af 
relevante markedspriser på de 
pågældende produkter eller andre 
råvaremarkeder skal fordeles mellem 
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dem, idet produktionsomkostningerne 
tages i betragtning.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Ændringsforslag 245
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 h (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 172 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

22h) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 172b 
Værdideling for så vidt angår produkter 
med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller 
beskyttet geografisk betegnelse
For produkter med en beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse, der er anerkendt i 
henhold til EU-retten, kan 
brancheorganisationer, der er anerkendt i 
henhold til artikel 157, vedtage regler om 
deling af værdien mellem operatører i de 
forskellige produktionsled, og, hvor 
relevant, for forarbejdning og 
markedsføring, for hvilke de uanset 
artikel 101, stk. 1, i TEUF kan anmode 
om en forlængelse på grundlag af artikel 
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164, stk. 1, i denne forordning.
Sådanne udvidede aftaler, beslutninger 
eller samstemmende praksis skal stå i 
rimeligt forhold til formålet og må ikke:
a) medføre fastsættelse af priser på 
de endelige produkter, der sælges til 
forbrugerne
b) ikke fjerne konkurrencen for en 
væsentlig del af de pågældende varer
c) skabe en uforholdsmæssigt stor 
ubalance mellem de forskellige led i 
værdikæden i den pågældende sektor."

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/246

Ændringsforslag 246
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen
Benoît Biteau
for Verts/ALE-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Del IV – kapitel I – artikel 206 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 206a
Videresalg med tab
1. Landbrugsprodukter fra en sektor, 
der er nævnt i artikel 1, stk. 2, må ikke 
videresælges med tab.
2. Undtagelser fra stk. 1 vedrørende 
tilfælde hvor videresalg af 
landbrugsprodukter med tab for at undgå 
madspild kan tillades af medlemsstaterne i 
behørigt begrundede tilfælde.
For at sikre lige konkurrencevilkår 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 227 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge kriterierne for 
undtagelser vedrørende madspild som 
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omhandlet i første afsnit.
3. Ved anvendelsen af denne artikel:
a) "videresalg med tab": salg af 
landbrugsprodukter, der er lavere end 
nettokøbsprisen, idet nettokøbsprisen 
forstås som købsprisen pr. faktura plus 
transportomkostninger og skat på 
transaktionen, minus den 
forholdsmæssige andel af alle de 
økonomiske fordele, som leverandøren 
yder køberen
b) "madspild": alle fødevarer som 
defineret i artikel 2 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 178/2002, der er blevet spildt.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/247

Ændringsforslag 247
Eric Andrieu
for S&D-Gruppen
Anne Sander
for PPE-Gruppen
Jérémy Decerle
for Renew-Gruppen
Ruža Tomašić
for ECR-Gruppen
Petros Kokkalis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 220

Gældende ordlyd Ændringsforslag

26b) Artikel 220 affattes således:
Artikel 220 "Artikel 220

Foranstaltninger vedrørende 
dyresygdomme og manglende 
forbrugertillid som følge af risici for folke-, 
dyre- eller plantesundheden

Foranstaltninger vedrørende dyre- og 
plantesygdomme samt skadedyrsangreb 
og manglede forbrugertillid som følge af 
risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden

1. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
ekstraordinære støtteforanstaltninger for 
det berørte marked for at tage hensyn til:

1. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter vedrørende 
ekstraordinære støtteforanstaltninger for 
det berørte marked for at tage hensyn til:

a) begrænsninger i handelen inden for 
Unionen og i handelen med tredjelande, 
der kan følge af anvendelsen af 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
udbredelsen af dyresygdomme, og

a) begrænsninger i handelen inden for 
Unionen og i handelen med tredjelande, 
der kan følge af anvendelsen af 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
udbredelsen af dyresygdomme eller 
spredning af plantesygdomme eller 
skadedyrsangreb samt

b) alvorlige markedsforstyrrelser, der b) alvorlige markedsforstyrrelser, der 



AM\1215893DA.docx PE658.378v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

direkte skyldes manglende forbrugertillid 
som følge af risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden og sygdom.

direkte skyldes manglende forbrugertillid 
som følge af risici for folke-, dyre- eller 
plantesundheden og sygdom.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 
2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 
2.

2. De foranstaltninger, der er 
omhandlet i stk. 1, finder anvendelse på 
alle følgende sektorer:

2. Foranstaltningerne i stk. 1 finder 
anvendelse på alle andre 
landbrugsprodukter, undtagen dem, der står 
opført i bilag I, del XXIV, afdeling 2.

a) oksekød
b) mælk og mejeriprodukter
c) svinekød
d) fåre- og gedekød
e) æg
f) fjerkrækød
Foranstaltningerne i stk. 1, første afsnit, 
litra b), vedrørende manglende 
forbrugertillid som følge af risici for 
folke- eller plantesundheden finder også 
anvendelse på alle andre 
landbrugsprodukter undtagen produkterne i 
bilag I, del XXIV, afdeling 2.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med hasteproceduren i 
artikel 228, der udvider listen over 
produkter som omtalt i de første to 
underafsnit i dette stykke.

Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med hasteproceduren i 
artikel 228, der udvider listen over 
produkter som omtalt i det første 
underafsnit i dette stykke.

3. De foranstaltninger, der er 
omhandlet i stk. 1, træffes efter anmodning 
fra den berørte medlemsstat.

3. De foranstaltninger, der er 
omhandlet i stk. 1, træffes efter anmodning 
fra den berørte medlemsstat.

4. Foranstaltningerne i stk. 1, første 
afsnit, litra a), må kun træffes, hvis den 
pågældende medlemsstat hurtigt har truffet 
sundheds- og veterinærforanstaltninger for 
at udrydde sygdommen, og kun i det 
omfang og i den periode, det er strengt 
nødvendigt for at støtte det pågældende 
marked.

4. Foranstaltningerne i stk. 1, første 
afsnit, litra a), må kun træffes, hvis den 
pågældende medlemsstat hurtigt har truffet 
sundheds-, veterinær- og 
plantesundhedsforanstaltninger for at 
udrydde sygdommen og for at overvåge, 
kontrollere og udrydde sygdommene, og 
kun i det omfang og i den periode, det er 
strengt nødvendigt for at støtte det 
pågældende marked.

5. Unionen medfinansierer 50 % af de 5. Unionen medfinansierer 50 % af de 
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udgifter, medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

udgifter, medlemsstaterne har afholdt for 
foranstaltningerne i stk. 1.

For oksekøds-, mælke- og mejeri-, 
svinekøds- og fåre- og gedekødssektoren 
medfinansierer Unionen dog 60 % af 
udgifterne til bekæmpelse af mund- og 
klovesyge.

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

6. Bidrager producenterne til dækning 
af medlemsstaternes udgifter, sørger 
medlemsstaterne for, at dette ikke medfører 
en konkurrenceforvridning mellem 
producenterne i de forskellige 
medlemsstater.

6. Bidrager producenterne til dækning 
af medlemsstaternes udgifter, sørger 
medlemsstaterne for, at dette ikke medfører 
en konkurrenceforvridning mellem 
producenterne i de forskellige 
medlemsstater.”

Or. en
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Betænkning A8-0198/2019
Eric Andrieu
Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og andre forordninger
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 c (nyt)
Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 222 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26c) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 222a 
Overvågning af markedsforstyrrelser og 
forvaltningsplaner
1. Med henblik på at nå de mål for 
den fælles landbrugspolitik, der er fastsat 
i artikel 39 i TEUF, navnlig den 
specifikke målsætning om 
markedsstabilisering, jf. artikel 1a, litra 
b), i denne forordning, udarbejder 
Kommissionen planer for overvågning og 
styring af markedsforstyrrelser, og 
fastlægger sin interventionsstrategi for 
hvert af de landbrugsprodukter, der er 
omhandlet i artikel 1 i denne forordning.
2. Kommissionen baserer sin 
interventionsstrategi på det arbejde, der 
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udføres af EU's observatorium for 
landbrugsmarkeder som omhandlet i 
artikel 218a, herunder på mekanismen for 
tidlig varsling, jf. artikel 218b.
3. I tilfælde af markedsforstyrrelser 
mobiliserer Kommissionen på en rettidig 
og effektiv måde de ekstraordinære 
foranstaltninger, der er omhandlet i del V, 
kapitel I, i givet fald ud over de 
markedsinterventionsforanstaltninger, der 
er fastsat i del II, afsnit I, med henblik på 
hurtigt at genoprette balancen på det 
pågældende marked, samtidig med at der 
træffes de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger for hver berørt sektor.
4. Kommissionen etablerer en 
resultatramme, der giver mulighed for 
rapportering, overvågning og evaluering 
af overvågnings- og styringsplaner for 
markedsforstyrrelser under deres 
gennemførelser.
5. Senest den 30. november hvert år 
offentliggør Kommissionen en årsrapport 
om gennemførelsen af planerne for 
overvågning og styring af 
markedsforstyrrelser og om forbedringer 
af dens interventionsstrategi.
Årsberetningen forelægges årligt for 
Europa-Parlamentet og Rådet og har til 
formål at evaluere planens resultater med 
hensyn til virkning, effektivitet, resultater 
og sammenhæng i de i denne forordning 
fastsatte værktøjer og at evaluere 
Kommissionens anvendelse af sine 
beføjelser og budgettet med hensyn til 
overvågning, forebyggelse og styring af 
markedsforstyrrelser."

Or. en


