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6.3.2013 B7-0080/377 

Ændringsforslag  377 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 52 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(52) Der bør derfor indføres horisontale 

bestemmelser for handelsnormer. 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/378 

Ændringsforslag  378 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 55 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(55) Der bør gælde handelsnormer for 

alle landbrugsprodukter, der afsættes i 

EU. 

udgår 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Ændringsforslag  379 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Betragtning 59 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(59) Af hensyn til forbrugernes 

forventninger og for at bidrage til at bedre 

de økonomiske vilkår for produktion og 

afsætning af landbrugsprodukter og 

fremme deres kvalitet og med det formål at 

foretage tilpasning til de stadigt skiftende 

markedsforhold og til udviklingen i 

forbrugernes efterspørgsel samt for at tage 

hensyn til udviklingen i de relevante 

internationale standarder og for at undgå, at 

der opstår hindringer for 

produktinnovationen, bør Kommissionen 

have beføjelse til at vedtage visse retsakter, 

jf. traktatens artikel 290, om sektor- eller 

produktspecifikke handelsnormer i alle 

afsætningsled, dispensationer og 

undtagelser fra anvendelsen af sådanne 

normer samt om enhver nødvendig 

ændring af eller dispensation eller 

undtagelse fra de definitioner og 

varebetegnelser. 

(59) Af hensyn til forbrugernes 

forventninger og for at bidrage til at bedre 

de økonomiske vilkår for produktion og 

afsætning af landbrugsprodukter og 

fremme deres kvalitet og med det formål at 

foretage tilpasning til de stadigt skiftende 

markedsforhold og til udviklingen i 

forbrugernes efterspørgsel samt for at tage 

hensyn til udviklingen i de relevante 

internationale standarder og for at undgå, at 

der opstår hindringer for 

produktinnovationen, bør Kommissionen 

have beføjelse til at vedtage visse retsakter, 

jf. traktatens artikel 290, om dispensationer 

og undtagelser fra anvendelsen af sådanne 

normer samt om enhver nødvendig 

ændring af eller dispensation eller 

undtagelse fra de definitioner og 

varebetegnelser. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Ændringsforslag  380 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 33 udgår 

National finansiel bistand  

1. I de områder af medlemsstaterne, hvor 

producenterne i sektoren for frugt og 

grøntsager kun er organiseret i ringe 

grad, kan Kommissionen efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2, ved gennemførelsesretsakter og 

efter behørigt begrundet anmodning fra 

medlemsstaterne give medlemsstaterne 

tilladelse til at yde 

producentorganisationerne en national 

finansiel støtte, som ikke må overstige 

80 % af de finansielle bidrag, der er 

omhandlet i artikel 30, stk. 1, litra a). 

Denne støtte lægges til driftsfonden. 

 

2. I de områder af medlemsstater, hvor 

under 15 % af frugt- og 

grøntsagsproduktionens værdi afsættes 

gennem producentorganisationer, 

foreninger af producentorganisationer og 

producentsammenslutninger, der er 

nævnt i artikel 28 i forordning (EU) 

nr. […] om støtte til udvikling af 

landdistrikterne fra Den Europæiske 

Udviklings- og Garantifond for 

Landbruget (EUGFL), og hvor frugt- og 
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grøntsagsproduktionen udgør mindst 

15 % af den samlede 

landbrugsproduktion, kan den nationale 

finansielle støtte, der er nævnt i stk. 1, 

efter anmodning fra den pågældende 

medlemsstat refunderes af EU. 

Kommissionen træffer ved 

gennemførelsesretsakter beslutning om 

refusionen. Gennemførelsesretsakterne 

vedtages efter undersøgelsesproceduren i 

artikel 162, stk. 2. 

Or. en 



 

AM\929553DA.doc  PE503.601 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

6.3.2013 B7-0080/381 

Ændringsforslag  381 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Del 2 – afsnit 1 – kapitel 2 – afdeling 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Afdeling 5a 

 Støtte inden for humlesektoren 

 Artikel 54a 

 Støtte til producentorganisationer 

 1. Unionen finansierer betaling til 

producentorganisationer i humlesektoren, 

der er anerkendt i henhold til artikel 106, 

med henblik på at finansiere de i artikel 

106, litra c), nr. i), ii) eller iii), 

omhandlede mål. 

 2. Listen over medlemsstater, der 

anvender den i stk. 1 omhandlede betaling 

til producentorganisationer, og deres 

nationale lofter for EU-finansiering 

fremgår af bilag XYZ. 

 3. Medlemsstater kan beslutte at anvende 

den i stk. 1 omhandlede betaling pr. 

1. august året efter det første år af 

gennemførelse af en sådan betaling. For 

at finansiere betalingen anvender 

medlemsstaterne op til 0,5 % af deres 

nationale loft som fastsat i bilag II til 

forordning (EU) nr. […/….] [DRP]. 

 4. Medlemsstaterne meddeler den i stk. 3 

omhandlede beslutning inden den dato, 
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der nævnes i samme stykke. 

 Artikel 54b 

 Delegerede beføjelser 

 For at sikre, at støtten finansierer de i 

artikel 106 fastlagte mål, og for at tage 

hensyn til medlemsstaternes beslutninger, 

jf. artikel 54a, stk. 3, tillægges 

Kommissionen beføjelse til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 

106 med hensyn til: 

 a) støtteansøgninger, herunder regler for 

frister og ledsagedokumenter 

 b) støtteberettigelse, herunder regler for 

støtteberettigede humlearealer og 

beregning af de beløb, der skal betales til 

hver producentorganisation 

 c) sanktioner, der anvendes i tilfælde af 

uretmæssig betaling. 

 d) revision af de i bilag […] fastsatte 

nationale lofter. 

 Artikel 54c 

 Gennemførelsesbeføjelser 

 Kommissionen kan vedtage 

gennemførelsesretsakter, der etablerer de 

nødvendige foranstaltninger i forbindelse 

med denne afdeling vedrørende: 

 a) betaling af støtten 

 b) kontrol og inspektion. 

 Gennemførelsesretsakterne vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 162, 

stk. 2. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Ændringsforslag  382 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Del 2 – afsnit 2 – kapitel 1 – afdeling 1 – underafdeling 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

DEN GENERELLE HANDELSNORM udgår 

Overholdelse af den generelle 

handelsnorm 

 

1. I denne forordning forstås ved 

overholdelse af "den generelle 

handelsnorm", at produktet er af sund og 

sædvanlig handelskvalitet. 

 

2. Når der ikke er fastsat handelsnormer 

som omhandlet i underafdeling 3 og i 

Rådets direktiv 2000/36/EF
28

, 

2001/112/EF
29

, 2001/113/EF
30

, 

2001/114/EF
31

, 2001/110/EF
32

, 

2001/111/EF
33

, må landbrugsprodukter, 

som er klar til salg eller levering til den 

endelige forbruger i detailhandelen, jf. 

artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) 

nr. 178/2002, kun markedsføres, hvis de 

opfylder den generelle handelsnorm. 

 

3. Et produkt anses for at opfylde den 

generelle handelsnorm, når det produkt, 

der ønskes markedsført, opfylder en 

gældende, relevant standard, som er 

vedtaget af en af de internationale 

organisationer, der opført i bilag V. 

 

Delegerede beføjelser  
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For at forholde sig til ændringer i 

markedssituationen og under hensyn til 

de særlige forhold i hver sektor tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter i henhold til artikel 

160 og vedtage, ændre og indrømme 

undtagelser dels fra krav vedrørende den 

generelle handelsnorm, jf. artikel 56, 

stk. 1, dels fra regler for opfyldelse, jf. 

artikel 56, stk. 3. 

 

____________ 
28
 EFT L 197 af 3.8.2000, s. 19. 

29
 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 58. 

30
 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 67. 

31
 EFT L 15 af 17.1.2002, s. 19. 

32
 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 47. 

33
 EFT L 10 af 12.1.2002, s. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Ændringsforslag  383 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 58 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Handelsnormer kan finde anvendelse på 

et eller flere af følgende produkter 

og/eller sektorer: 

 a) olivenolie og spiseolie med hensyn til 

de produkter, der er nævnt i del VII, litra 

a), i bilag I 

 b) frugt og grøntsager 

 c) forarbejdede frugter og grøntsager 

 d) bananer 

 e) levende planter 

 f) æg 

 g) fjerkrækød 

 h) smørbare fedtstoffer til konsum. 

 i) humle. 

De produkter, der er fastsat sektor- eller 

produktspecifikke handelsnormer for, må 

kun afsættes i EU i overensstemmelse med 

disse handelsnormer. 

De produkter, der er fastsat sektor- eller 

produktspecifikke handelsnormer for, må 

kun afsættes i EU, hvis de opfylder disse 

handelsnormer. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Ændringsforslag  384 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

 

 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 106 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Producentorganisationer Producentorganisationer 

Medlemsstaterne anerkender efter 

anmodning producentorganisationer, 

Medlemsstaterne anerkender efter 

anmodning producentorganisationer i 

frugt- og grøntsagssektoren og kan efter 

anmodning anerkende 

producentorganisationer i alle andre 

sektorer, 

a) der består af producenter fra de sektorer, 

der er nævnt i artikel 1, stk. 2 

a) der består af og kontrolleres af 

landbrugere fra en specifik sektor, der er 

nævnt i artikel 1, stk. 2 

b) der er oprettet på initiativ af 

producenterne 

b) der er oprettet på initiativ af 

landbrugere 

c) der forfølger et bestemt mål, der har 

mindst ét af følgende formål: 

c) der forfølger et bestemt mål, der har 

mindst ét af følgende formål: 

i) at sikre, at produktionen planlægges og 

tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad 

angår kvalitet og mængde 

i) at sikre, at produktionen planlægges og 

tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad 

angår kvalitet og mængde 

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 

af medlemmernes produktion 

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen 

af medlemmernes produktion 

iii) at optimere produktionsomkostningerne 

og stabilisere producentpriserne 

iii) at optimere produktionsomkostningerne 

og stabilisere producentpriserne 
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iv) at forske i bæredygtige 

produktionsmetoder og bæredygtig 

markedsudvikling 

iv) at forske i bæredygtige 

produktionsmetoder og bæredygtig 

markedsudvikling 

v) at fremme og yde teknisk bistand til 

anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 

produktionsmetoder 

v) at fremme og yde teknisk bistand til 

anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og 

produktionsmetoder 

 va) at fremme og yde teknisk bistand til 

anvendelse af produktionsnormer, 

forbedring af produktkvalitet og udvikling 

af produkter med beskyttet 

oprindelsesbetegnelse, beskyttet 

geografisk betegnelse eller med et 

nationalt kvalitetsmærke 

vi) at forvalte biprodukter og især affald 

med henblik på beskyttelse af kvaliteten af 

vand, jord og landskaber samt at bevare 

eller fremme den biologiske 

mangfoldighed og 

vi) at forvalte biprodukter og især affald 

med henblik på beskyttelse af kvaliteten af 

vand, jord og landskaber samt at bevare 

eller fremme den biologiske 

mangfoldighed 

vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af 

naturressourcer og afbødning af 

klimaændringer 

vii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af 

naturressourcer og afbødning af 

klimaændringer 

 viia) at udvikle initiativer inden for 

salgsfremstød og markedsføring 

 viib) at udvikle initiativer til at styrke 

instrumenter til innovation, gennem 

privat oplagring, forarbejdning, reklame 

og salgsfremme 

 viic) at gennemføre kriseforebyggelse og -

styring. 

 viid) at fremme medlemmernes 

anvendelse af terminsmarkeder og 

sikringsordninger samt yde den 

nødvendige tekniske bistand 

d) der ikke indtager en dominerende 

stilling på et bestemt marked, medmindre 

det er nødvendigt for at nå målene i 

traktatens artikel 39. 

d) der ikke indtager en dominerende 

stilling på et bestemt marked, medmindre 

det er nødvendigt for at nå målene i 

traktatens artikel 39. 

 da) der markedsfører produkter, der ikke 

er omfattet af bilag I til traktaten, 

forudsat, at andelen af solgte produkter, 

som ikke er omfattet af bilag I, ikke 

overstiger 49 % af den samlede 

markedsførte mængde, uden at dette 
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indebærer, at anerkendelsen af 

producentorganisationen i den 

anerkendte landbrugssektor går tabt. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Ændringsforslag  385 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 106 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 106b 

 Anerkendelse af producentorganisationer 

 1. Medlemsstaterne kan anerkende alle 

juridiske enheder eller klart definerede 

dele af juridiske enheder, der ansøger om 

en sådan anerkendelse, som 

producentorganisationer, såfremt de: 

 a) opfylder kravene i artikel 106, stk. 1, 

litra b) og c) 

 b) har et mindsteantal medlemmer 

og/eller dækker en mindstemængde af 

salgbar produktion, som fastlægges af den 

berørte medlemsstat, i det område, hvor de 

udøver deres virksomhed 

 c) forelægger tilstrækkelig garanti for, at 

de kan udføre deres aktiviteter behørigt, 

både i henseende til varighed og 

effektivitet, tilrådighedsstillelse af 

menneskelig, materiel og teknisk støtte til 

deres medlemmer samt koncentration af 

udbuddet 

 d) har vedtægter, der opfylder litra a), b) 

og c) i nærværende stykke. 
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 2. Medlemsstaterne kan bestemme, at 

producentorganisationer, der har opnået 

anerkendelse efter national ret før 

1. januar 2014, og som opfylder 

betingelserne i stk. 1 i denne artikel, skal 

betragtes som anerkendte 

producentorganisationer i henhold til 

artikel 106. 

 3. Producentorganisationer, der har 

opnået anerkendelse efter national ret 

inden den 1. januar 2014, og som ikke 

opfylder betingelserne i stk. 1, i denne 

artikel, kan fortsætte deres virksomhed i 

overensstemmelse med national ret frem 

til 1. januar 2015. 

 4. Medlemsstaterne: 

 a) træffer beslutning om, hvorvidt en 

producentorganisation skal anerkendes, 

senest fire måneder efter, at der er 

indgivet ansøgning med al den relevante 

dokumentation; ansøgningen indgives til 

den medlemsstat, hvor organisationen har 

sit hovedkvarter 

 b) fører med jævne mellemrum, som de 

selv fastsætter, tilsyn med, om anerkendte 

producentorganisationer overholder 

bestemmelserne i nærværende kapitel 

 c) pålægger i tilfælde af manglende 

overholdelse eller uregelmæssigheder i 

gennemførelsen af foranstaltningerne i 

dette kapitel de pågældende 

organisationer og sammenslutninger de 

gældende sanktioner, som 

medlemsstaterne har fastsat, og beslutter, 

om anerkendelsen om nødvendigt skal 

tilbagekaldes 

 d) underretter Kommissionen én gang om 

året og senest den 31. marts om alle 

beslutninger om udstedelse, nægtelse eller 

tilbagekaldelse af anerkendelse, der er 

truffet i løbet af det foregående 

kalenderår. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Ændringsforslag  386 

James Nicholson 

for ECR-Gruppen 

Britta Reimers 

 

 

Mandat til interinstitutionelle forhandlinger, B7-0080/2013 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Forslag til afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om en 

fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) 

COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 

– 2013/2529(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 107 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 107 udgår 

Sammenslutninger af 

producentorganisationer 

 

Medlemsstaterne anerkender på 

anmodning sammenslutninger af 

producentorganisationer inden for de 

sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, 

der er oprettet på initiativ af anerkendte 

producentorganisationer. 

 

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 

114 må sammenslutninger af 

producentorganisationer udøve samme 

aktiviteter eller funktioner som en 

producentorganisation. 

 

Or. en 
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Artikel 108 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne anerkender på 

anmodning brancheorganisationer inden 

for de sektorer, der er nævnt i artikel 1, 

stk. 2: 

1. Medlemsstaterne kan på anmodning 

anerkende brancheorganisationer inden for 

de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2: 

Or. en 
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2. Hvad angår erhvervsorganisationer i 

olivenolie- og spiseolivensektoren og 

tobakssektoren kan det bestemte mål 

omhandlet i stk. 1, litra c), også omfatte 

mindst ét af følgende formål: 

udgår 

a) koncentration og koordinering af 

udbuddet og afsætningen af 

medlemmernes produkter 

 

b) tilpasning i fællesskab af produktionen 

og forarbejdningen til markedets behov og 

produktforbedring 

 

c) fremme af rationalisering og 

forbedring af produktionen og 

forarbejdningen. 

 

Or. en 

 

 


