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Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 
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Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (1 a) I overensstemmelse med artikel 208 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) bør der i den 

fælles landbrugspolitik tages hensyn til 

målene for udviklingssamarbejde, 

herunder de målsætninger, der er 

godkendt inden for rammerne af De 

Forenede Nationer og andre 

internationale organisationer. 

Foranstaltninger truffet i medfør af denne 

forordning bør ikke bringe 

udviklingslandenes, navnlig ikke de 

mindst udviklede landes, 

fødevareproduktionskapacitet eller 

langsigtede fødevaresikkerhed i fare og 

bør bidrage til at opfylde Unionens 

forpligtelser med hensyn til afbødning af 

klimaændringer. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ændringsforslag 1 fra DEVE-udvalgets udtalelse. 
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Betragtning 94 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 

samhandel ved EU's ydre grænser. En 

sådan samhandelsordning bør omfatte 

importtold og eksportrestitutioner og bør i 

princippet stabilisere EU-markedet. 

Samhandelsordningen bør baseres på de 

aftaler, der er indgået i forbindelse med de 

multilaterale handelsforhandlinger under 

Uruguay-runden og bilaterale aftaler. 

(94) Et indre marked kræver en ordning for 

samhandel ved EU's ydre grænser. En 

sådan samhandelsordning bør omfatte 

importtold og bør fortsat omfatte 

eksportrestitutioner i en begrænset periode 

og bør i princippet stabilisere EU-

markedet. Samhandelsordningen bør 

baseres på de aftaler, der er indgået i 

forbindelse med de multilaterale 

handelsforhandlinger under Uruguay-

runden og bilaterale aftaler, og tage hensyn 

til Unionens udviklingsmål og 

forpligtelser over for udviklingslandene 

samt til forpligtelsen i WTO's 

ministererklæring fra 2005 om afvikling 

af alle former for eksportsubsidier senest i 

2013. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ændringsforslag 4 fra DEVE-udvalgets udtalelse. Der henvises til konklusionerne fra 

WTO's ministermøde i Hongkong i 2005. 
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Betragtning 107 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 

eksport til tredjelande ydes restitutioner, 

der er baseret på forskellen mellem 

priserne i EU og på verdensmarkedet, og 

som ligger inden for de begrænsninger, EU 

har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 

muligt at sikre EU's deltagelse i den 

internationale handel med visse produkter, 

der er omfattet at denne forordning. Der 

bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 

for subsidieret eksport. 

Bestemmelser, ifølge hvilke der ved 

eksport til tredjelande ydes restitutioner, 

der er baseret på forskellen mellem 

priserne i EU og på verdensmarkedet, og 

som ligger inden for de begrænsninger, EU 

har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det 

muligt at sikre EU's deltagelse i den 

internationale handel med visse produkter, 

der er omfattet at denne forordning. Der 

bør fastsættes værdi- og mængdegrænser 

for subsidieret eksport. 

Eksportrestitutioner bør udfases senest i 

2016. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ændringsforslag 6 fra DEVE-udvalgets udtalelse. Der henvises til WTO's 

ministererklæring fra 2005 om ophævelse af alle former for eksportrestitutioner. 
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Artikel 136 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1a. For at sikre sammenhængen i 

udviklingspolitikken tildeles der ikke 

eksportrestitutioner for eksport til 

udviklingslande, hvis der er risiko for, at 

eksporten af det berørte produkt vil skade 

de lokale producenter. Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 160 i denne forordning for at 

definere betingelserne og procedurerne 

for tildeling af eksportrestitutioner for 

eksport til udviklingslande. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er ændringsforslag 12 fra DEVE-udvalgets udtalelse. 

 

 


