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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s åtagande att föra en konsekvent politik för utveckling kodifieras i artikel 208 i 
Lissabonfördraget. I denna artikel åtar sig EU att beakta utvecklingsmålen i all politik som 
kan påverka utvecklingsländerna och att undvika motstridigheter mellan dessa 
politikområden. Tryggad livsmedelsförsörjning och hållbart jordbruk är prioriterade områden 
i EU:s utvecklingssamarbete. I EU:s relevanta policyram1 (2010) understryks vikten av en 
konsekvent utvecklingspolitik för den globala livsmedelsförsörjningen och framhävs EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik. 

Även om den gemensamma jordbrukspolitiken har blivit mer samstämmig med 
utvecklingsmålen, särskilt sedan exportbidragen fasades ut, finns det fortfarande problem med 
bristande konsekvens. Negativa effekter på utvecklingen orsakas bland annat av 
marknadsrelaterade stödåtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som är avsedda 
att reglera och stärka EU-marknaden, men som snedvrider handeln och skadar 
utvecklingsländernas jordbruksmarknader. 

Genom denna ändringsförordning ändras en rad befintliga förordningar som ingår i den 
gemensamma jordbrukspolitiken, bland annat förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande 
av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, som innehåller bestämmelser om en 
samlad marknadsordning för EU. Åtgärderna omfattar stöd till offentlig intervention och 
privat lagring, exceptionella åtgärder vid marknadsstörningar, inklusive exportbidrag, 
handelsnormer osv. I kommissionens förslag lämnas större delen av förordningen om en 
samlad marknadsordning oförändrad. Vid en analys av det nya lagstiftningsförslaget utifrån 
en konsekvent politik för utveckling framgår det att åtagandet att föra en sådan politik ännu 
inte är tydligt. Dessutom har man inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de lärdomar 
som dragits från tidigare marknadskriser som orsakats av överproduktion och 
dumpningspraxis.

Exempelvis inom EU:s mjölksektor har överproduktion regelbundet orsakat kriser, som den 
gemensamma jordbrukspolitiken reagerat på med en skyddsnätsåtgärd i form av stöd för 
lagring av mjölkpulver. Detta bidrag i kombination med ökad export av mjölkpulver till 
Västafrika ledde till att mjölk från EU blev tre gånger billigare än den lokala mjölken i 
Burkina Faso. Sådana åtgärder var därför i strid med utvecklingsmålen, särskilt mål 2 för 
hållbar utveckling, eftersom de förstörde lokala marknader och hotade mindre producenters 
försörjningsmöjligheter. 

Föredraganden föreslår att förordningen ska ändras så att man inför ett kraftfullare åtagande 
för en konsekvent politik för utveckling, kommer till rätta med överutbudet på de europeiska 
marknaderna och förebygger kriser, och hon kräver därför följande:  

- Starkare engagemang för en konsekvent politik för utveckling, Agenda 2030 och 
klimatavtalet från Paris.

- Åtgärder för att komma till rätta med överutbud med hjälp av ett frivilligt 
volymminskningssystem som ska börja tillämpas vid allvarliga marknadsstörningar.

1 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: EU:s policyram för att hjälpa utvecklingsländer att stärka 
livsmedelsförsörjningen. COM(2010)0127. Europeiska kommissionen, Bryssel den 31 mars 2010.
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- Förutseende och förebyggande av kriser inom mjölksektorn genom att 
övervakningsfunktionen för EU:s observatorium för mjölkmarknaden utökas och en 
krismekanism aktiveras om obalans konstateras. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2, 
artikel 114, artikel 118 första stycket och 
artikel 349,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2, 
artikel 114, artikel 118 första stycket och 
artikel 349 samt artikel 208,

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder för 
modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord- 
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt bidra till att minska den 
administrativa bördan för stödmottagare.

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
regionkommittén av den 29 november 
2017 med titeln Framtiden för livsmedel 
och jordbruk fastställs utmaningar, mål och 
inriktning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken efter 2020. Bland målen 
ingår bland annat att den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste bli mer 
resultatinriktad, förstärka åtgärder, i linje 
med Agenda 2030 för hållbar utveckling 
och klimatavtalet från Paris, för 
modernisering och hållbarhet, även den 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade hållbarheten inom jord- 
och skogsbruket och i landsbygdsområden, 
samt producera hälsosamma livsmedel 
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och bidra till att minska den administrativa 
bördan för stödmottagare. I meddelandet 
betonas också den gemensamma 
jordbrukspolitikens globala dimension 
och anges att unionen åtar sig att främja 
en konsekvent politik för hållbar 
utveckling.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att den gemensamma 
jordbrukspolitikens globala dimension 
och konsekvenser ska kunna hanteras bör 
samstämmighet och kontinuitet 
säkerställas med unionens övriga 
utrikespolitiska strategier och instrument, 
särskilt inom utvecklingssamarbete och 
handel. Unionens åtagande att föra en 
konsekvent politik för utveckling kräver 
att hänsyn tas till målen och principerna 
för utveckling vid utformningen av 
jordbrukspolitiken, särskilt för att se till 
att de är förenliga med målen för hållbar 
utveckling och Parisavtalet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
måste minskas avsevärt. Inom en 

(2) Eftersom den gemensamma 
jordbrukspolitiken måste kunna reagera 
bättre på de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer på unionsnivå, nationell, 
regional och lokal nivå, och på gårdsnivå, 
måste förvaltningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken förenklas och i sina 
resultat bättre anpassas till unionens mål, 
samtidigt som den administrativa bördan 
måste minskas avsevärt. Inom en 



PE629.648v02-00 6/17 AD\1176523SV.docx

SV

gemensam jordbrukspolitik som grundas 
på prestation (genomförandemodellen) bör 
unionen fastställa de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen. Genom stärkt 
subsidiaritet är det möjligt att ta större 
hänsyn till lokala villkor och behov och 
skräddarsy stöden så att de så mycket som 
möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

gemensam jordbrukspolitik som grundas 
på prestation (genomförandemodellen) bör 
unionen fastställa de grundläggande 
politiska parametrarna, t.ex. den 
gemensamma jordbrukspolitikens mål och 
grundläggande regler, samtidigt som 
medlemsstaterna bör ha större ansvar för 
hur de uppfyller målen och hur deras 
åtgärder påverkar utvecklingsländerna. 
Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att 
ta större hänsyn till lokala villkor och 
behov och skräddarsy stöden så att de så 
mycket som möjligt bidrar till att unionens 
mål uppnås.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (2a) I enlighet med artikel 208 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) måste 
genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken vara förenligt med 
målen för utvecklingssamarbetet, bland 
annat Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. I överensstämmelse med 
denna konsekventa politik får åtgärder 
som vidtas enligt denna förordning inte 
äventyra vare sig produktionskapaciteten 
för livsmedel och den långsiktiga 
livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt i de minst 
utvecklade länderna, eller uppfyllandet av 
unionens skyldigheter att begränsa 
klimatförändringarna enligt Parisavtalet.

Motivering

Enligt artikel 208 i EUF-fördraget ska EU ta hänsyn till utvecklingsmålen i allt politiskt 
arbete som sannolikt påverkar utvecklingsländerna. Främjandet av jordbruksutvecklingen i 
utvecklingsländerna och ökad global livsmedelstrygghet är viktiga mål i 
EU:s utvecklingssamarbete. Den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar framför allt 
handeln med jordbruksprodukter. Principen om en konsekvent politik för utveckling kräver att 
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man övervakar och om möjligt undviker eventuella konsekvenser för lokala 
jordbruksmarknader och lokala producenter i utvecklingsländer.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I bilaga II till förordning (EU) nr 
1308/2013 fastställs vissa definitioner 
avseende de sektorer som omfattas av 
förordningens räckvidd. De definitioner för 
sockersektorn som fastställs i bilaga II del 
II avsnitt B bör utgå, då de inte längre är 
tillämpliga. I syfte att aktualisera 
definitionerna för övriga sektorer i bilaga 
II, mot bakgrund av nya vetenskapliga rön 
eller utvecklingen på marknaden, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende att ändra de 
definitionerna. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt. Följaktligen bör den 
befogenhet som i bilaga II del II avsnitt A 
punkt 4 delegeras till kommissionen med 
avseende på att ändra definitionen för 
inulinsirap utgå.

(4) I bilaga II till förordning (EU) nr 
1308/2013 fastställs vissa definitioner 
avseende de sektorer som omfattas av 
förordningens räckvidd. De definitioner för 
sockersektorn som fastställs i bilaga II del 
II avsnitt B bör utgå, då de inte längre är 
tillämpliga. I syfte att aktualisera 
definitionerna för övriga sektorer i bilaga 
II, mot bakgrund av nya vetenskapliga rön 
eller utvecklingen på marknaden, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende att ändra de 
definitionerna. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå och med partner i tredjeländer. 
När kommissionen förbereder och 
utarbetar delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt. Följaktligen bör den 
befogenhet som i bilaga II del II avsnitt A 
punkt 4 delegeras till kommissionen med 
avseende på att ändra definitionen för 
inulinsirap utgå.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(14a) Partner i utvecklingsländerna bör 
således få hjälp med att utarbeta ett 
system för geografiska beteckningar och 
märkningar. Dessa bör sedan också 
erkännas av unionen och dess 
medlemsstater.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Den bedömning som görs av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
är ett avgörande steg i förfarandet. 
Medlemsstaterna har kunskap, expertis och 
tillgång till uppgifter och fakta som innebär 
att de är bäst lämpade att kontrollera att 
uppgifterna i ansökan är korrekta och 
sanningsenliga. Medlemsstaterna bör 
därför se till att resultatet av bedömningen 
samlas i ett sammanfattande dokument som 
bör innehålla en sammanfattning av 
relevanta delar av produktspecifikationen, 
samt sörja för att bedömningsresultaten är 
tillförlitliga och korrekta. I enlighet med 
subsidiarietetsprincipen bör kommissionen 
därefter granska ansökningarna för att 
säkra att de inte innehåller några uppenbara 
felaktigheter och att unionsrätten och 
intressen som företräds av aktörer utanför 
ansökningsmedlemsstaten har beaktats.

(15) Den bedömning som görs av de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
är ett avgörande steg i förfarandet. 
Medlemsstaterna har kunskap, expertis och 
tillgång till uppgifter och fakta som innebär 
att de är bäst lämpade att kontrollera att 
uppgifterna i ansökan är korrekta och 
sanningsenliga. Medlemsstaterna bör 
därför se till att resultatet av bedömningen 
samlas i ett sammanfattande dokument som 
bör innehålla en sammanfattning av 
relevanta delar av produktspecifikationen, 
samt sörja för att bedömningsresultaten är 
tillförlitliga och korrekta. I enlighet med 
subsidiarietetsprincipen bör kommissionen 
därefter granska ansökningarna för att 
säkra att de inte innehåller några uppenbara 
felaktigheter och att unionsrätten och 
intressen som företräds av aktörer utanför 
ansökningsmedlemsstaten och utanför 
unionen har beaktats.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) När det gäller exportkrediter, 
exportkreditgarantier, försäkringsprogram 
avseende dessa, statliga handelsföretag för 
jordbruksexport och internationellt 

(27) När det gäller exportkrediter, 
exportkreditgarantier, försäkringsprogram 
avseende dessa, statliga handelsföretag för 
jordbruksexport och internationellt 
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livsmedelsbistånd får medlemsstaterna anta 
nationella åtgärder i enlighet med 
unionsrätten. Eftersom unionen och dess 
medlemsstater är medlemmar i WTO bör 
sådana nationella åtgärder också 
överensstämma med de regler som anges i 
WTO:s ministerbeslut av den 19 december 
2015, som ett led i unionslagstiftningen 
och internationell rätt.

livsmedelsbistånd får medlemsstaterna anta 
nationella åtgärder i enlighet med 
unionsrätten, bland annat om en 
konsekvent politik för utveckling i 
enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget 
och Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
Eftersom unionen och dess medlemsstater 
är medlemmar i WTO bör sådana 
nationella åtgärder också överensstämma 
med de regler som anges i WTO:s 
ministerbeslut av den 19 december 2015, 
som ett led i unionslagstiftningen och 
internationell rätt. I detta avseende måste 
det alltid garanteras att principen om en 
konsekvent politik för utveckling 
respekteras samt säkerställas att 
åtgärderna inte missgynnar 
utvecklingsländerna genom en 
snedvridning av konkurrensvillkoren.

Motivering

En konsekvent politik för utveckling kräver att man tar hänsyn till målen för 
utvecklingssamarbetet i allt politiskt arbete som sannolikt påverkar utvecklingsländerna. 
EU:s jordbrukspolitik har internationella konsekvenser som framför allt påverkar handeln 
med jordbruksprodukter. Statliga handelsföretag för jordbruksexport och internationellt 
livsmedelsbistånd har direkt inverkan på de internationella marknadsvillkoren. 
Konsekvenserna av sådana förändringar för utvecklingen av jordbruksmarknaderna måste 
därför beaktas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I del I ska följande artikel införas 
som artikel 2a:
Artikel 2a
Konsekvent politik för utveckling
I enlighet med artikel 208 i EUF-
fördraget ska unionen vid genomförandet 
av denna förordning ta hänsyn till målen 
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för utvecklingssamarbetet, inklusive de 
mål som har överenskommits inom ramen 
för Förenta nationerna och andra 
internationella organisationer. Åtgärder 
som vidtas enligt denna förordning får 
inte äventyra produktionskapaciteten för 
livsmedel och den långsiktiga 
livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna, särskilt inte i de 
minst utvecklade länderna.
Offentlig intervention och privat 
lagerhållning får inte ha en negativ 
inverkan på utvecklingsländer och ska 
vara förenliga med principerna för en 
konsekvent politik för utveckling. 
Följaktligen får en efterföljande 
försäljning av produkter som har 
påverkats av offentlig intervention och 
privat lagerhållning inte ha någon negativ 
inverkan på marknaderna i 
utvecklingsländerna.

Motivering

I enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget ska hänsyn tas till EU:s mål för 
utvecklingssamarbetet i all politik som kan påverka utvecklingsländerna. Främjandet av 
jordbruksutvecklingen i utvecklingsländerna och ökad global livsmedelstrygghet är viktiga 
mål i EU:s utvecklingssamarbete. EU:s jordbrukspolitik har internationella konsekvenser som 
framför allt påverkar handeln med jordbruksprodukter. Principen om en konsekvent politik 
för utveckling skulle kräva att man övervakar och om möjligt undviker eventuella 
konsekvenser för lokala jordbruksmarknader och lokala producenter i utvecklingsländer.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Följande artikel ska införas:
Artikel 7a
Frivillig volymminskning
Det ska införas en möjlighet till frivillig 
volymminskning. Detta ska vara möjligt 
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när kommissionen beslutar att det 
föreligger allvarliga störningar på 
marknaden i en sektor (från 
förteckningen i artikel 1.2 i förordning 
(EU) nr 1308/2013). Producenterna kan 
då frivilligt minska sin produktionsvolym 
under en period som ska fastställas av 
kommissionen, i förhållande till samma 
period föregående år.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att fastställa 
följande:
– Maximal levererad mängd/volym.
– Den minskade produktionens 
varaktighet.
– Ersättningsnivå för producenter 
som minskar sin produktionsvolym.
– Sanktionsnivå för producenter 
som ökar sin produktion under den 
berörda perioden.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 16 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3b) Artikel 16.1 ska ersättas med 
följande:

1. De produkter som köps upp inom 
ramen för offentlig intervention ska 
avyttras på ett sådant sätt att

1. De produkter som köps upp inom 
ramen för offentlig intervention ska 
avyttras på ett sådant sätt att

a) det inte förekommer några 
marknadsstörningar,

a) det inte förekommer några 
marknadsstörningar, vare sig inom 
unionen eller i tredjeländer,

b) det är möjligt att säkra att 
uppköparna garanteras lika tillträde till 
varorna och likabehandling, och

b) det är möjligt att säkra att 
uppköparna garanteras lika tillträde till 
varorna och likabehandling,

c) avsättningen är förenlig med de 
åtaganden som följer av internationella 
avtal som ingåtts i enlighet med EUF-

c) avsättningen är förenlig med de 
åtaganden som följer av internationella 
avtal som ingåtts i enlighet med EUF-
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fördraget. fördraget, och
ca) avsättningen är förenlig med en 
konsekvent politik för utveckling i 
enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Ytterligare bestämmelser läggs till för att säkerställa att de produkter som köps upp inom 
ramen för offentlig intervention avyttras på ett sätt som är förenligt med artikel 208 i EUF-
fördraget och dess krav på en konsekvent utvecklingspolitik (e). Närmare bestämt får 
avyttrandet inte leda till marknadsstörningar, vare sig inom unionen eller i tredjeländer (a). 
Slutligen ska produkter inte avyttras till ett pris som ligger under det relevanta offentliga 
interventionspriset, oavsett om detta är ett fast pris enligt artikel 15.1 a eller det högsta priset 
enligt artikel 15.1 b.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 26a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Kapitel VIIa – artikel 205a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) I del III ska följande kapitel VIIa 
införas:
Kapitel VIIa
Artikel 205a
Övervakning av en konsekvent politik för 
utveckling
1. I överensstämmelse med 
artikel 208 i EUF-fördraget ska den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
konsekvenser för livsmedelssystemen och 
den långsiktiga livsmedelstryggheten i 
utvecklingsländerna omfattas av 
regelbundna och oberoende 
bedömningar. Övervakningen ska särskilt 
inriktas på hur handelsflödet med 
jordbruksbaserade livsmedel mellan 
unionen och utvecklingsländer påverkar
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i) produktion, bearbetning och 
distribution av livsmedel i de minst 
utvecklade länderna,
ii) lokala småbrukare och kvinnliga 
jordbrukare,
iii) produkter som 
utvecklingsländerna betraktar som 
känsliga,
iv) produkter från sektorer där 
kopplat stöd inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken har 
beviljats och där krishanteringsåtgärder 
inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken har satts in.
2. Vid bedömningen ska man 
granska uppgifter från unionens organ 
för marknadsövervakning, fallstudier, 
rapportering om målen för hållbar 
utveckling samt uppgifter från 
partnerländerna och andra relevanta 
intressenter, till exempel organisationer i 
det civila samhället. I detta syfte ska de 
sektorer och det geografiska område som 
omfattas av unionens organ för 
marknadsövervakning utvidgas till att 
omfatta produkter som partnerländer 
betraktar som känsliga och täcka de minst 
utvecklade länderna. Kommissionen ska 
ges befogenhet att anta delegerade akter 
för att fastställa omfattningen av och 
förfaringssättet för bedömningen.
3. Om kontrollerade uppgifter tyder 
på en risk för negativ inverkan på 
produktionen och bearbetningen av 
jordbruksbaserade livsmedel eller 
livsmedelsförsörjningen i ett 
utvecklingsland ska kommissionen 
utfärda en tidig varning, som ska 
föranleda ett samråd mellan unionen och 
berörda jordbrukssamhällen samt 
partnerländernas regeringar för att 
komma överens om korrigerande 
åtgärder. Det ska finnas socialt skydd för 
berörda parter.
4. Om ingen tidig varning utfärdas 
och negativ inverkan konstateras får den 
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berörda parten lämna in ett klagomål. 
Europaparlamentets ständiga 
föredragande för en konsekvent politik för 
utveckling ska ta emot klagomål, och de 
ska handläggas av förhörsombud i 
kommissionen. Uppgifter får läggas fram 
av de grupper som påverkas direkt eller av 
andra berörda parter.
5. Kommissionen ska lämna en årlig 
rapport till rådet och Europaparlamentet 
om resultaten av bedömningen, de 
uppgifter som lagts fram och unionens 
politiska reaktion.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – punkt 1 – leden a–d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) I artikel 225 ska leden a–d utgå. (27) I artikel 225 ska leden a, c och d 
utgå.

Motivering

Mjölkmarknaden måste fortfarande övervakas, och rapporteringskraven bör därför inte tas 
bort.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 27a (nytt)
Förordning (EU) nr 1308/2013
Artikel 225 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(27a) Artikel 225 b ska ersättas med 
följande:

b) senast den 30 juni 2014 och senast 
den 31 december 2018 om 
marknadssituationens utveckling inom 
sektorn för mjölk och mjölkprodukter och 

b) vart fjärde år från och med senast 
den 30 juni 2022 om marknadssituationens 
utveckling inom sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och särskilt om 
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särskilt om genomförandet av artiklarna 
148-151, 152.3 och 157.3, med framför allt 
en bedömning av effekterna för 
mjölkproducenter och mjölkproduktion i 
missgynnade regioner, i samband med det 
övergripande målet att behålla 
produktionen i dessa regioner, omfattande 
möjliga incitament för att uppmuntra 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal, tillsammans med 
lämpliga förslag,

genomförandet av artiklarna 148-151, 
152.3 och 157.3, med framför allt en 
bedömning av effekterna för 
mjölkproducenter och mjölkproduktion i 
missgynnade regioner, i samband med det 
övergripande målet att behålla 
produktionen i dessa regioner, omfattande 
möjliga incitament för att uppmuntra 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal, tillsammans med 
lämpliga förslag,

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Motivering

Mjölkmarknaden måste fortfarande övervakas, och rapporteringskraven bör därför 
uppdateras här.
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