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ÆNDRINGSFORSLAG 

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Det er afgørende at genskabe 

balancen i styrkeforholdet i 

fødevarekæden til producenternes fordel. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau. Kommissionen bør i 

forbindelse med forberedelsen og 

udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 

for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet. 

(2) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer i alle faser 

med planlægning, gennemførelse, 

overvågning og evaluering, herunder på 

ekspertniveau. Offentligheden bør til 

stadighed inddrages på lokalt, regionalt, 

nationalt og europæisk plan. 
Kommissionen bør i forbindelse med 

forberedelsen og udarbejdelsen af 

delegerede retsakter sørge for samtidig, 

rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 

relevante dokumenter til Europa-

Parlamentet og Rådet. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Der bør tages hensyn til de mål, 

Kommissionen har fastlagt for den 

fremtidige fælles landbrugspolitik, hvad 

angår bæredygtig forvaltning af 

naturressourcer, 

fødevareforsyningssikkerhed, behovet for 

at drive landbrug i alle EU's regioner, en 

afbalanceret regionaludvikling, et 

konkurrencedygtigt europæisk landbrug 

samt en forenkling af den fælles 

landbrugspolitik. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) Det er særlig vigtigt at forenkle de 

administrative regler for gennemførelsen 

af den fælles landbrugspolitik for 

landbrugerne, men uden at denne 

forenkling munder ud i en overdreven 

standardisering af kriterier, der ikke tager 

højde for de særlige lokale og regionale 

karakteristika. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Der er brug for EU-midler for at 

tilskynde godkendte 

erhvervsorganisationer til at udarbejde 

arbejdsprogrammer med henblik på at 

forbedre kvaliteten af produktionen af 

olivenolie og spiseoliven. I den forbindelse 

bør det i denne forordning fastsættes, at der 

ydes EU-støtte i overensstemmelse med 

(30) Der er brug for EU-midler for at 

tilskynde godkendte 

erhvervsorganisationer til at udarbejde 

arbejdsprogrammer med henblik på at 

forbedre kvaliteten af produktionen af 

olivenolie og spiseoliven, især til regioner 

i EU's sydlige medlemsstater, som har 

specialiseret sig i denne produktion. I den 
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prioriteringen af de aktiviteter, der udøves i 

henhold til de pågældende 

arbejdsprogrammer. Det bør dog 

begrænses til de mest relevante aktiviteter, 

og medfinansiering bør indføres for at 

forbedre sådanne programmers kvalitet. 

forbindelse bør det i denne forordning 

fastsættes, at der ydes EU-støtte i 

overensstemmelse med prioriteringen af de 

aktiviteter, der udøves i henhold til de 

pågældende arbejdsprogrammer. Det bør 

dog begrænses til de mest relevante 

aktiviteter, og medfinansiering bør indføres 

for at forbedre sådanne programmers 

kvalitet. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 37 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) I områder, hvor producenterne i frugt- 

og grøntsagssektoren kun er organiseret i 

ringe grad, bør det være tilladt at yde 

supplerende national finansiel støtte. For 

medlemsstater, der er særligt ugunstigt 

stillet i strukturel henseende, bør EU 

refundere sådan støtte. 

(37) I områder, hvor producenterne i frugt- 

og grøntsagssektoren kun er organiseret i 

ringe grad, navnlig i bjergegne, øsamfund 

eller regioner i EU's sydlige 

medlemsstater, som især er berørt af 

klimatiske risici som tørke, bør det være 

tilladt at yde supplerende national finansiel 

støtte. For medlemsstater, der er særligt 

ugunstigt stillet i strukturel henseende og 

berørt af den aktuelle sociale og 

økonomiske krise, bør EU refundere sådan 

støtte. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 54 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(54) Under hensyn til forbrugernes 

interesse i at få relevante og gennemsigtige 

produktoplysninger bør det være muligt at 

fastlægge oplysninger om produktion på et 

passende geografisk plan i hvert enkelt 

tilfælde, samtidig med at der tages hensyn 

til de særlige forhold, der gør sig gældende 

i visse sektorer, navnlig hvad angår 

(54) Under hensyn til forbrugernes 

interesse i at få relevante og gennemsigtige 

produktoplysninger bør det være muligt at 

fastlægge oplysninger om produktion på et 

passende geografisk plan i hvert enkelt 

tilfælde, samtidig med at der tages hensyn 

til den virkning, som ukorrekte og 

ufuldstændige oplysninger kan have på 

erhvervslivet i det pågældende område, og 
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forarbejdede landbrugsprodukter. til de særlige forhold, der på regionalt plan 

gør sig gældende i visse sektorer, navnlig 

hvad angår forarbejdede 

landbrugsprodukter. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160, når det er nødvendigt for at 

sikre gennemsigtigheden på markedet og 

fastlægge betingelserne for, hvornår den 

kan beslutte at yde støtte til privat 

oplagring for de produkter, der er nævnt i 

artikel 16, under hensyn til de noterede 

gennemsnitlige markedspriser og 

referencepriser for de pågældende 

produkter eller behovet for at reagere på en 

særlig vanskelig markedssituation eller den 

økonomiske udvikling inden for sektoren i 

en eller flere medlemsstater. 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160, når det er nødvendigt for at 

sikre gennemsigtigheden på markedet og 

fastlægge betingelserne for, hvornår den 

kan beslutte at yde støtte til privat 

oplagring for de produkter, der er nævnt i 

artikel 16, under hensyn til de noterede 

gennemsnitlige markedspriser og 

referencepriser for de pågældende 

produkter eller behovet for at reagere på en 

særlig vanskelig og begrænsende 

markedssituation eller til økonomiske 

udviklingstendenser og situationer, som i 

væsentlig grad påvirker produktionen og 

afsætningen inden for sektoren i EU- 

regioner i en eller flere medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) 50 % i mindre udviklede regioner a) 60 % i mindre udviklede regioner 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 4 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) 40 % i regioner, der ikke er mindre 

udviklede regioner 

b) 50 % i regioner, der ikke er mindre 

udviklede regioner 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 112 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at fremme initiativer i de 

organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 

108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 

til markedsbehovet, bortset fra 

foranstaltninger, der har med 

tilbagetrækning fra markedet at gøre, 

tillægges Kommissionen beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 om levende planter, oksekød, 

svinekød, fåre- og gedekød, æg og 

fjerkrækød og træffe: 

For at fremme initiativer i de 

organisationer, der er nævnt i artikel 106 til 

108, som kan lette tilpasningen af udbuddet 

til markedsbehovet, bortset fra 

foranstaltninger, der har med 

tilbagetrækning fra markedet at gøre, 

tillægges Kommissionen beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 160 om alle de sektorer, der er 

nævnt i artikel 1, stk. 2, levende planter, 

oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg 

og fjerkrækød og træffe: 
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