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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 157 – stk. 1

Gældende ordlyd Ændringsforslag

22a) Artikel 157 affattes således:
Artikel 157 "Artikel 157 
Brancheorganisationer Brancheorganisationer

1. Medlemsstaterne kan på anmodning 
anerkende brancheorganisationer inden for 
en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2,

1. Medlemsstaterne kan på anmodning 
anerkende brancheorganisationer inden for 
en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, 
stk. 2, 

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion og til mindst ét af følgende led i 
forsyningskæden:  forarbejdning af eller 
handel med, herunder distribution af, 
produkter inden for en eller flere sektorer;

a) der består af repræsentanter for 
økonomiske aktiviteter, der er knyttet til 
produktion, herunder repræsentanter for 
producentorganisationer, og til mindst ét 
af følgende led i forsyningskæden: 
forarbejdning af eller handel med, herunder 
distribution af, produkter inden for en eller 
flere sektorer."

b) der er oprettet på initiativ af alle 
eller nogle af de organisationer eller 
sammenslutninger, som de er sammensat af

b) der er oprettet på initiativ af alle 
eller nogle af de organisationer eller 
sammenslutninger, som de er sammensat af

c) der forfølger et bestemt mål under 
hensyntagen til medlemmernes og 
forbrugernes interesser, og som især har ét 
af følgende formål:

c) der forfølger et bestemt mål under 
hensyntagen til medlemmernes og 
forbrugernes interesser, og som især har ét 
af følgende formål:

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 

i) forbedring af kendskabet til 
produktionen og markedet og 
gennemsigtigheden i produktionen og på 
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markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
aggregerede statistiske data om 
produktionsomkostninger, priser, herunder 
om relevant ledsaget af prisindikatorer, 
mængder og varigheden af tidligere 
indgåede kontrakter og ved at fremskaffe 
analyser af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt, nationalt 
eller internationalt plan

markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
aggregerede statistiske data om 
produktionsomkostninger, priser, herunder 
om relevant ledsaget af prisindikatorer, 
mængder og varigheden af tidligere 
indgåede kontrakter og ved at fremskaffe 
analyser af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt, nationalt 
eller internationalt plan

ii) prognoser for 
produktionspotentialet og fastlæggelsen af 
markedspriser

ii) prognoser for 
produktionspotentialet og fastlæggelsen af 
markedspriser

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

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

iv) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder 

iv) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder 

v) uden at det berører artikel 148 og 
168, udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er forenelige med EU-reglerne, 
vedrørende salg af landbrugsprodukter til 
købere eller levering af forarbejdede 
produkter til distributører og/eller 
detailhandlere under hensyntagen til 
behovet for at opnå fair 
konkurrenceforhold og undgå 
markedsforvridning

v) uden at det berører artikel 148 og 
168, udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er forenelige med EU-reglerne, 
vedrørende salg af landbrugsprodukter til 
købere eller levering af forarbejdede 
produkter til distributører og/eller 
detailhandlere under hensyntagen til 
behovet for at opnå fair 
konkurrenceforhold og undgå 
markedsforvridning

vi) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale, herunder omfanget af 
afsætningsmuligheder, og udvikling af 
initiativer til at styrke den økonomiske 
konkurrenceevne og innovation

vi) bedre udnyttelse af produkternes 
potentiale, herunder omfanget af 
afsætningsmuligheder, og udvikling af 
initiativer til at styrke den økonomiske 
konkurrenceevne og innovation

vii) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at nyskabe, 
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion og i påkommende tilfælde 
forarbejdning og afsætning til produkter, 
som er bedre tilpasset markedets behov og 
forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad 
angår produktkvalitet, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

vii) tilvejebringelse af informationer og 
gennemførelse af forskning for at nyskabe, 
rationalisere, forbedre og omlægge 
produktion og i påkommende tilfælde 
forarbejdning og afsætning til produkter, 
som er bedre tilpasset markedets behov og 
forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad 
angår produktkvalitet, herunder de særlige 
karakteristika ved produkter med beskyttet 
oprindelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

viii) forskning i metoder, der gør det 
muligt at begrænse anvendelsen af 

viii) forskning i metoder, der gør det 
muligt at begrænse anvendelsen af 
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veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler, bedre at forvalte 
andre rå- og hjælpestoffer, sikre 
produktkvaliteten og beskyttelse af jorden 
og vandet, fremme fødevaresikkerhed, 
navnlig gennem produkternes sporbarhed, 
og forbedre dyresundhed og -velfærd

veterinærlægemidler og 
plantebeskyttelsesmidler, bedre at forvalte 
andre rå- og hjælpestoffer, sikre 
produktkvaliteten og beskyttelse af jorden 
og vandet, fremme fødevaresikkerhed, 
navnlig gennem produkternes sporbarhed, 
og forbedre dyresundhed og -velfærd

ix) udvikling af metoder og 
instrumenter til forbedring af 
produktkvaliteten i alle produktions- og i 
påkommende tilfælde forarbejdnings- og 
afsætningsled

ix) udvikling af metoder og 
instrumenter til forbedring af 
produktkvaliteten i alle produktions- og i 
påkommende tilfælde forarbejdnings- og 
afsætningsled

x) træffe enhver foranstaltning for at 
fastholde, beskytte og fremme økologisk 
landbrug og oprindelsesbetegnelser, 
kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

x) træffe enhver foranstaltning for at 
fastholde, beskytte og fremme økologisk 
landbrug og oprindelsesbetegnelser, 
kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

xi) fremme og gennemførelse af 
forskning i integreret, bæredygtig 
produktion eller andre miljøvenlige 
produktionsmetoder

xi) fremme og gennemførelse af 
forskning i integreret, bæredygtig 
produktion eller andre miljøvenlige 
produktionsmetoder

xii) tilskyndelse til sundt og ansvarligt 
forbrug af produkter på det indre marked 
og/eller oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

xii) tilskyndelse til sundt og ansvarligt 
forbrug af produkter på det indre marked 
og/eller oplysning om de skadelige 
virkninger af farlige forbrugsmønstre

xiii) fremme af forbruget og/eller 
formidling af oplysninger om produkter på 
det indre og ydre marked

xiii) fremme af forbruget og/eller 
formidling af oplysninger om produkter på 
det indre og ydre marked

xiv) bidrage til forvaltningen af 
biprodukter og mindskelsen og 
forvaltningen af affald.

xiv) bidrage til forvaltningen af 
biprodukter og mindskelsen og 
forvaltningen af affald.

xv) fastsættelse af standardklausuler om 
værdideling som omhandlet i artikel 172a, 
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 dem

xv) fastsættelse af standardklausuler om 
værdideling som omhandlet i artikel 172a, 
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 dem

xvi) gennemførelse af foranstaltninger 
til at forebygge og styre risici vedrørende 
dyresundhed og plantebeskyttelse samt 
miljømæssige risici.

xvi) gennemførelse af foranstaltninger 
til at forebygge og styre risici vedrørende 
dyresundhed og plantebeskyttelse samt 
miljømæssige risici.

1a. Medlemsstaterne kan efter 
anmodning beslutte at udstede mere end en 
anerkendelse til en brancheorganisation, 
der opererer i flere af de sektorer, der er 

1a. Medlemsstaterne kan efter 
anmodning beslutte at udstede mere end en 
anerkendelse til en brancheorganisation, 
der opererer i flere af de sektorer, der er 
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omhandlet i artikel 1, stk. 2, forudsat at 
brancheorganisationen opfylder 
betingelserne i stk. 1 og, hvor det er 
relevant, stk. 3, for hver sektor, for hvilken 
den søger om anerkendelse. 

omhandlet i artikel 1, stk. 2, forudsat at 
brancheorganisationen opfylder 
betingelserne i stk. 1 og, hvor det er 
relevant, stk. 3, for hver sektor, for hvilken 
den søger om anerkendelse. 

2. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne ud fra objektive og 
ikkediskriminerende kriterier træffe 
afgørelse om, at betingelsen i artikel 158, 
stk. 1, litra c), er opfyldt ved at begrænse 
antallet af brancheorganisationer på 
regionalt eller nationalt niveau, hvis der 
inden den 1. januar 2014 er fastsat 
bestemmelse herom i de nationale regler, 
og såfremt dette ikke skader det indre 
markeds funktion.

2. I behørigt begrundede tilfælde kan 
medlemsstaterne ud fra objektive og 
ikkediskriminerende kriterier træffe 
afgørelse om, at betingelsen i artikel 158, 
stk. 1, litra c), er opfyldt ved at begrænse 
antallet af brancheorganisationer på 
regionalt eller nationalt niveau, hvis der 
inden den 1. januar 2014 er fastsat 
bestemmelse herom i de nationale regler, 
og såfremt dette ikke skader det indre 
markeds funktion.

3. Uanset stk. 1 for så vidt angår 
mælke- og mejerisektoren kan 
medlemsstaterne anerkende 
brancheorganisationer,

3. Uanset stk. 1 for så vidt angår 
mælke- og mejerisektoren kan 
medlemsstaterne anerkende 
brancheorganisationer,

a) der formelt har anmodet om 
anerkendelse og består af repræsentanter 
for økonomiske aktiviteter, som er knyttet 
til produktion af råmælk og til mindst ét af 
følgende led i forsyningskæden: 
forarbejdningen af eller handlen med, 
herunder distribution af, produkter i 
mælke- og mejerisektoren

a) der formelt har anmodet om 
anerkendelse og består af repræsentanter 
for økonomiske aktiviteter, som er knyttet 
til produktion af råmælk og til mindst ét af 
følgende led i forsyningskæden: 
forarbejdningen af eller handlen med, 
herunder distribution af, produkter i 
mælke- og mejerisektoren

b) der er oprettet på initiativ af alle 
eller nogle af de repræsentanter, der er 
nævnt i litra a)

b) der er oprettet på initiativ af alle 
eller nogle af de repræsentanter, der er 
nævnt i litra a)

c) der under hensyntagen til disse 
brancheorganisationers medlemmers og 
forbrugernes interesser udøver en eller 
flere af følgende aktiviteter i en eller flere 
af Unionens regioner:

c) der under hensyntagen til disse 
brancheorganisationers medlemmers og 
forbrugernes interesser udøver en eller 
flere af følgende aktiviteter i en eller flere 
af Unionens regioner:

i) forbedring af kendskabet til og 
gennemsigtigheden af produktionen og 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varighed af tidligere indgåede kontrakter 
om levering af råmælk og ved at levere 
analyser af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt, nationalt og 
internationalt plan

i) forbedring af kendskabet til og 
gennemsigtigheden af produktionen og 
markedet, f.eks. ved at offentliggøre 
statistiske data om priser, mængder og 
varighed af tidligere indgåede kontrakter 
om levering af råmælk og ved at levere 
analyser af den mulige fremtidige 
markedsudvikling på regionalt, nationalt og 
internationalt plan

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

den måde, som mælk og mejeriprodukter 
bringes i omsætning på, bl.a. ved 
markedsforskning og 
markedsundersøgelser

iii) fremme af forbruget af og levering 
af information om mælk og 
mejeriprodukter på både det indre marked 
og på eksterne markeder

iii) fremme af forbruget af og levering 
af information om mælk og 
mejeriprodukter på både det indre marked 
og på eksterne markeder

iv) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder

iv) undersøgelse af mulige 
eksportmarkeder

v) udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er i overensstemmelse med EU-
bestemmelserne om salg af råmælk til 
opkøbere eller levering af forarbejdede 
produkter til distributører og forhandlere, 
under hensyntagen til behovet for at opnå 
rimelige konkurrencevilkår og undgå 
markedsforvridning

v) udarbejdelse af standardkontrakter, 
der er i overensstemmelse med EU-
bestemmelserne om salg af råmælk til 
opkøbere eller levering af forarbejdede 
produkter til distributører og forhandlere, 
under hensyntagen til behovet for at opnå 
rimelige konkurrencevilkår og undgå 
markedsforvridning

vi) levering af information og 
udførelse af den forskning, der er 
nødvendig for at tilpasse produktionen i 
retning af produkter, som er bedre tilpasset 
markedets behov og forbrugernes smag og 
ønsker, navnlig hvad angår produktkvalitet 
og miljøbeskyttelse

vi) levering af information og 
udførelse af den forskning, der er 
nødvendig for at tilpasse produktionen i 
retning af produkter, som er bedre tilpasset 
markedets behov og forbrugernes smag og 
ønsker, navnlig hvad angår produktkvalitet 
og miljøbeskyttelse

vii) opretholdelse og udvikling af 
mejerisektorens produktionspotentiale, 
bl.a. ved at fremme innovation og støtte 
programmer for anvendt forskning og 
udvikling med henblik på at udnytte mælks 
og mejeriprodukters fulde potentiale, 
navnlig for at skabe produkter med 
merværdi, som er mere tiltrækkende for 
forbrugeren

vii) opretholdelse og udvikling af 
mejerisektorens produktionspotentiale, 
bl.a. ved at fremme innovation og støtte 
programmer for anvendt forskning og 
udvikling med henblik på at udnytte mælks 
og mejeriprodukters fulde potentiale, 
navnlig for at skabe produkter med 
merværdi, som er mere tiltrækkende for 
forbrugeren

viii) undersøgelse af måder til at 
begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler, forbedring af 
håndteringen af andre rå- og hjælpestoffer 
og forøgelse af fødevaresikkerheden og 
dyresundheden

viii) undersøgelse af måder til at 
begrænse anvendelsen af 
veterinærlægemidler, forbedring af 
håndteringen af andre rå- og hjælpestoffer 
og forøgelse af fødevaresikkerheden og 
dyresundheden

ix) udvikling af metoder og 
instrumenter til forbedring af 
produktkvaliteten i alle produktions- og 
afsætningsled

ix) udvikling af metoder og 
instrumenter til forbedring af 
produktkvaliteten i alle produktions- og 
afsætningsled

x) udnyttelse af potentialet i økologisk x) udnyttelse af potentialet i økologisk 
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landbrug og beskyttelse og fremme af 
sådant landbrug samt produktion af 
produkter med oprindelsesbetegnelse, 
kvalitetsmærke og geografisk betegnelse

landbrug og beskyttelse og fremme af 
sådant landbrug samt produktion af 
produkter med oprindelsesbetegnelse, 
kvalitetsmærke og geografisk betegnelse

xi) fremme af integreret produktion 
eller andre miljøvenlige 
produktionsmetoder.

xi) fremme af integreret produktion 
eller andre miljøvenlige 
produktionsmetoder.

xii) fastsættelse af standardklausuler om 
værdideling som omhandlet i artikel 172a, 
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 dem 
og

xii) fastsættelse af standardklausuler om 
værdideling som omhandlet i artikel 172a, 
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 dem 
og

xiii) gennemførelse af foranstaltninger 
til at forebygge og styre risici vedrørende 
dyresundhed og plantebeskyttelse samt 
miljømæssige risici.

xiii) gennemførelse af foranstaltninger 
til at forebygge og styre risici vedrørende 
dyresundhed og plantebeskyttelse samt 
miljømæssige risici.

Or. fr
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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 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013
Artikel 219 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

26a) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 219b 
Foranstaltninger til at stabilisere 
produktionen i perioder med alvorlige 
markedsforstyrrelser
1. Såfremt Kommissionen har 
vedtaget delegerede retsakter i henhold til 
artikel 219a, tillægges Kommissionen i 
tilfælde af, at de alvorlige skævheder på 
markedet sandsynligvis vil fortsætte eller 
forværres, beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 227, der skal supplere 
nærværende forordning med henblik på 
at supplere de i artikel 219a anførte 
foranstaltninger, ved pålægge alle 
producenter i en sektor, jf. artikel 1, stk. 2, 
der har øget deres leverancer i forhold til 
samme periode året før, en afgift:
a) i den samme periode som defineret 
i artikel 219a af behørigt begrundede 
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særligt bydende årsager
b) i en ny reduktionsperiode, såfremt 
deltagelsen af producenter i henhold til 
artikel 219a ikke har været tilstrækkelig 
til at genskabe balancen på markedet.
2. Når Kommissionen iværksætter 
den i stk. 1 omhandlede foranstaltning, 
skal den tage hensyn til udviklingen i 
produktionsomkostningerne, især 
udgifterne til input.
3. For at sikre, at ordningen 
gennemføres på en effektiv og korrekt 
måde, tillægges Kommissionen beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 227 med 
henblik på at supplere denne forordning 
ved at fastlægge:
a) beløbet og betingelserne for den 
afgift, som pålægges producenter, der 
øger deres volumen eller mængde i løbet 
af reduktionsperioden
b) de særlige betingelser for 
gennemførelsen og komplementariteten af 
denne ordning i forhold til ordningen for 
volumenreduktion som omhandlet i 
artikel 219a.
4. Disse foranstaltninger kan om 
nødvendigt ledsages af andre 
foranstaltninger i henhold til nærværende 
forordning, navnlig dem, der omhandlet i 
artikel 222.
5. Hvis de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 
219a og stk. 1-4 i denne artikel, stadig 
ikke er tilstrækkelige til at afhjælpe 
alvorlige ubalancer på markedet, 
tillægges Kommissionen beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 227 med 
henblik på at supplere de 
foranstaltninger, der er omhandlet i 
artikel 219a og i denne artikel, ved at 
indføre obligatoriske volumenreduktioner 
for en bestemt periode for alle 
producenter i en af de sektorer, der er 
anført i artikel 1, stk. 2, i denne 
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forordning. I så fald pålægges alle 
producenter, der ikke reducerer deres 
produktion med den krævede procentsats, 
en afgift.
De obligatoriske volumenrestriktioner 
indføres enten:
a) i den samme periode som den, der 
er defineret i artikel 219a, af behørigt 
begrundede særligt bydende årsager eller
b) i en ny reduktionsperiode, såfremt 
deltagelsen af producenter i 
overensstemmelse med artikel 219a 
og/eller nærværende artikel ikke har 
været tilstrækkelig til at genskabe 
balancen på markedet.
Den i andet afsnit, litra b), omhandlede 
nye reduktionsperiode kan om nødvendigt 
forlænges. For at sikre, at denne ordning 
gennemføres på en effektiv og 
forholdsmæssig måde, tillægges 
Kommissionen beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 227 med henblik på at 
supplere denne forordning ved at 
fastlægge følgende:
a) Længden af perioden med 
obligatorisk reduktion af 
produktionsvolumen og om nødvendigt 
forlængelse af den periode
b) Procentsatsen for den 
obligatoriske reduktion, der pålægges 
hver producent
c)  Niveauet og betingelserne for den 
afgift, der pålægges producenter, som 
ikke reducerer deres produktionsvolumen 
i perioden, hvor produktionen skal 
reduceres
d) De særlige betingelser for 
anvendelse af denne obligatoriske 
reduktion af produktionen i 
overensstemmelse med artikel 219a og stk. 
1-4 i nærværende artikel."

Or. fr


