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Ändringsförslag 40
Lutz Goepel 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) På spannmålsområdet bör systemet 
förenklas för att säkra sektorns 
konkurrenskraft och marknadsinriktning 
och interventionens roll bör dämpas till att 
vara ett skyddsnät som fungerar vid 
störningar på marknaden och som gör det 
lättare för jordbrukarna att agera utifrån 
marknadsvillkoren. I rådets slutsatser om 
reformen av interventionsordningen för 
majs angavs, på grundval av en analys som 
visar att det finns risk för ökad 
kornintervention vid låga priser, att det bör 
göras en översyn av 
interventionsordningen för hela 
spannmålssektorn i samband med 
hälsokontrollen. Prognosen för 
spannmålssektorn har emellertid förändrats 
sedan dess och världsmarknadspriserna är 
gynnsamma och stiger tack vare ökande 
global efterfrågan och små spannmålslager 
världen över. Om interventionsnivån för 
foderspannmål fastställs till noll inom 
samma tidsram som majsreformen blir det 
möjligt att vidta interventionsåtgärder utan 
negativa följder för spannmålsmarknaden 
som helhet. Prognosen för 
spannmålssektorn omfattar även durumvete 
och innebär att interventionsuppköpen inte 
längre är relevanta och kan upphöra med 
tanke på att marknadspriserna alltid ligger 
avsevärt över interventionspriset. Då 
spannmålsinterventionen snarare bör vara 
ett säkerhetsnät än en faktor som påverkar 
prisbildningen är skillnaderna mellan när 
skördeperioderna börjar i de olika 
medlemsstaterna (dvs. när regleringsåren 
tar sin början) inte längre relevanta, 
eftersom ordningen inte längre kommer 
att bygga på priser som motsvarar 

(3) På spannmålsområdet bör systemet 
förenklas för att säkra sektorns 
konkurrenskraft och marknadsinriktning 
och interventionens roll bör dämpas till att 
vara ett skyddsnät som fungerar vid 
störningar på marknaden och som gör det 
lättare för jordbrukarna att agera utifrån 
marknadsvillkoren. I rådets slutsatser om 
reformen av interventionsordningen för 
majs angavs, på grundval av en analys som 
visar att det finns risk för ökad 
kornintervention vid låga priser, att det bör 
göras en översyn av 
interventionsordningen för hela 
spannmålssektorn i samband med 
hälsokontrollen. Prognosen för 
spannmålssektorn har emellertid förändrats 
sedan dess och världsmarknadspriserna är 
gynnsamma och stiger tack vare ökande 
global efterfrågan och små spannmålslager 
världen över. Om interventionsnivån för 
foderspannmål fastställs till noll inom 
samma tidsram som majsreformen blir det 
möjligt att vidta interventionsåtgärder utan 
negativa följder för spannmålsmarknaden 
som helhet. Prognosen för 
spannmålssektorn omfattar även durumvete 
och innebär att interventionsuppköpen inte 
längre är relevanta och kan upphöra med 
tanke på att marknadspriserna alltid ligger 
avsevärt över interventionspriset. Då 
spannmålsinterventionen bör vara ett 
säkerhetsnät bör den inte inledas förrän 
under de tre sista månaderna av 
regleringsåret.



PE412.017v01-00 4/77 AM\738991SV.doc

SV

interventionsnivåerna plus månatliga 
ökningar. Av förenklingsskäl bör därför 
datumen för spannmålsintervention 
harmoniseras i hela gemenskapen.

Or. de

Motivering

 Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Ändringsförslag 41
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Sedan reformen 2003 har rissektorns 
konkurrenskraft ökat, produktionen är 
stabil, lagren har minskat, efterfrågan har 
ökat både i gemenskapen och på 
världsmarknaden och det förväntade priset 
ligger avsevärt över interventionspriset. 
Det behövs således inte längre några 
bestämmelser om interventionsuppköp av 
ris och bestämmelserna bör utgå.

(4) Sedan reformen 2003 har rissektorns 
konkurrenskraft ökat, produktionen är 
stabil, lagren har minskat, efterfrågan har 
ökat både i gemenskapen och på 
världsmarknaden och det förväntade priset 
ligger avsevärt över interventionspriset. 
Trots det bör interventionen bibehållas 
som säkerhetsnät.

Or. de

Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.
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Ändringsförslag 42
Albert Deß 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Produktionen och konsumtionen av 
griskött förväntas öka på medellång sikt, 
men inte lika snabbt som under den förra 
tioårsperioden, vilket beror på konkurrens 
från fjäderfäkött och högre foderpriser. 
Priserna på griskött förväntas fortsätta 
ligga avsevärt högre än
interventionspriset. Interventionsuppköp av 
griskött har inte förekommit på många år
och mot bakgrund av marknadssituationen 
och prognoserna för sektorn, bör dessa
utgå.

(5) Produktionen och konsumtionen av 
griskött förväntas öka på medellång sikt, 
men mycket långsammare än under den 
förra tioårsperioden, vilket beror på 
konkurrens från fjäderfäkött och högre 
foderpriser. Priserna på griskött kan dock 
åter sjunka under interventionspriset. 
Interventionsuppköp av griskött har
visserligen inte förekommit på många år
men mot bakgrund av marknadssituationen 
och den potentiella utvecklingen av
sektorn bör dessa bibehållas.

Or. de

Motivering

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Ändringsförslag 43
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Produktionen och konsumtionen av 
griskött förväntas öka på medellång sikt, 
men inte lika snabbt som under den förra 
tioårsperioden, vilket beror på konkurrens 
från fjäderfäkött och högre foderpriser. 
Priserna på griskött förväntas fortsätta 
ligga avsevärt högre än interventionspriset. 

(5) Produktionen och konsumtionen av 
griskött förväntas öka på medellång sikt, 
men inte lika snabbt som under den förra 
tioårsperioden, vilket beror på konkurrens 
från fjäderfäkött och högre foderpriser. 
Priserna på griskött förväntas fortsätta 
ligga avsevärt högre än interventionspriset. 
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Interventionsuppköp av griskött har inte 
förekommit på många år och mot 
bakgrund av marknadssituationen och 
prognoserna för sektorn, bör dessa utgå.

Interventionsuppköp av griskött har inte 
förekommit på många år, men med hänsyn 
till möjligheterna att ändra marknaden av 
hälsoskäl eller av andra skäl bör 
interventionsprincipen bibehållas i syfte 
att garantera ett skyddsnät.

Or. ro

Motivering

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Ändringsförslag 44
Lutz Goepel 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Interventionsuppköpen av 
grisprodukter kan upphöra utan problem 
under 2009, då den nuvarande situationen 
och framtidsutsikterna tyder på att det inte 
under några omständigheter skulle vara 
aktuellt med intervention under 2009.

(6) Interventionsuppköpen av ris och 
griskött kan upphöra utan problem under 
2009, då den nuvarande situationen och 
framtidsutsikterna tyder på att det inte 
under några omständigheter skulle vara 
aktuellt med intervention under 2009.

Or. de

Motivering

 Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Ändringsförslag 45
Duarte Freitas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med hänsyn till instabiliteten på 
mjölkmarknaden och de störningar och 
negativa effekter ökningen på 2 % av 
mjölkkvoterna har fått för det nuvarande 
regleringsåret, utan fördelar för 
konsumenterna, bör inga ändringar göras 
av mjölkkvoterna på kort sikt. En korrekt 
utvärdering av den övergripande 
situationen inom mjölksektorn bör göras 
2010 för att fastställa om systemet med 
mjölkkvoter bör upprätthållas efter 2015 
eller inte.

Or. pt

Ändringsförslag 46
Duarte Freitas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 
leder till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 

utgår
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tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet 
har upphört.

Or. pt

Motivering

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Ändringsförslag 47
Albert Deß 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 

utgår
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måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 
leder till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet 
har upphört.

Or. de

Motivering

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.
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Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Ändringsförslag 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 
leder till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 

(8) Det befintliga systemet med 
mjölkkvoter kan inte motsvara de aktuella 
ekonomiska, sociala och ekologiska 
kraven från ett modernt mjölkbruk. Man 
bör undvika ytterligare koncentration och 
intensifiering av mjölkproduktionen i ett 
fåtal gynnade områden. EU:s 
mjölkproduktion bör vidareutvecklas 
särskilt på betesmarker. Dessutom bör 
EU:s proteinfoderunderskott avskaffas så 
att mjölkproduktionens beroende av 
foderimport minskar. Inom ramen för 
hälsokontrollen av GJP bör det dessutom 
utarbetas rambestämmelser för 
mjölkproducentorganisationerna som 
stöder mjölkproducenterna i EU att på 
eget ansvar och efter behov producera, 
registrera och saluföra mjölk. 
Mjölksektorn behöver en flexibel 
kvantitetsreglering som är inriktad på 
kvalitet och miljövänlig produktion, syftar 
till produktion efter behov, och som även 
vid varierande efterfrågan möjliggör 
kostnadstäckande producentpriser och 
avsättning utan statliga subventioner och 
exportstöd. En höjning av mjölkkvoterna 
bör därför förkastas. I stället bör 
producenterna få stöd för att avveckla den 
mjölkproduktion som inte kan avsättas 
och för att avvärja stormarknadernas och 
mjölkindustrins dumpningsåtgärder.
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som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet 
har upphört.

Or. de

Ändringsförslag 49
Stéphane Le Foll 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 

(8) På grund av en alltför strikt förvaltning 
av taken för mjölkkvoterna förväntas den 
sammanlagda mjölkproduktionen att 
gradvis minska i en måttlig utsträckning på 
medellång sikt; omstruktureringsåtgärder i 
de medlemsstater som inte var medlemmar 
i gemenskapen före utvidgningen 2004 
leder till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av den nuvarande 
förvaltningen av kvoterna. På grund av en 
alltför strikt förvaltning av kvoterna är 
vissa medlemsstater i dag oförmögna att 
täcka behoven på sina interna och 
externa avsättningsområden medan andra 
medlemsstater inte kan producera sin 
nationella kvot. För att komma till rätta 
med denna situation bör 
produktionskvoten för de medlemsstater 
som uppvisar underskott anpassas genom 
årliga osymmetriska ökningar av kvoterna 
så att de kan täcka sina behov, utan att 
denna ökning medför en minskning av 
mjölkpriset.
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långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet 
har upphört.

Or. fr

Motivering

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…) il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise. 

Ändringsförslag 50
Lutz Goepel 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
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Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs 
en utfasning av mjölkkvoterna genom 
årliga ökningar (på 1 % per regleringsår 
mellan 2009/2010–2013/2014), vilket 
skulle ge en smidig övergång och 
motverka onödigt stora anpassningar 
efter det att kvotsystemet har upphört.

Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Ett uttalande om anpassningen av 
kvoterna fram till 2015 kan endast göras i 
samband med ledsagande åtgärder för 
mjölkproducenter och beroende på 
resultaten av en övervakning av 
marknaden 2009. Därför bör regleringen 
av mjölkkvoterna inte granskas inom 
ramen för hälsokontrollen av GJP. 
Mjölkkvoterna bör inte anpassas förrän 
efter regleringsåret 2010/2011. 

Or. de

Motivering

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können. 



PE412.017v01-00 14/77 AM\738991SV.doc

SV

Ändringsförslag 51
Ilda Figueiredo 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet 
har upphört.

(8) På grund av taken för de nationella 
mjölkkvoterna förväntas den sammanlagda
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av de nationella 
kvoterna. Samtidigt förväntas andelen 
mjölk som levereras till mejerier för 
bearbetning att öka under den aktuella 
perioden. Med tanke på den stora interna 
och externa efterfrågan innebär 
kvotsystemet numera att man begränsar 
möjligheterna att utöka produktionen 
istället för att man som tidigare var fallet 
motverkar överproduktion. När det råder 
en sådan situation på marknaden innebär 
kvoterna att man begränsar möjligheterna 
till marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Det är 
nödvändigt att ändra överenskommelsen 
om att upphäva mjölkkvoterna 2015 för 
att garantera att systemet upprätthålls, 
dock på mer rättvisa grunder än vad som 
för närvarande gäller.
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Or. pt

Motivering

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.

Ändringsförslag 52
Peter Baco 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
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planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs 
en utfasning av mjölkkvoterna genom 
årliga ökningar (på 1 % per regleringsår 
mellan 2009/2010–2013/2014), vilket 
skulle ge en smidig övergång och 
motverka onödigt stora anpassningar 
efter det att kvotsystemet har upphört.

planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
är att åstadkomma en gradvis anpassning 
med hänsyn till konsekvensanalysen av 
kvotutökningen 2008 och 2009 samt 
erfarenheterna från Förenta staterna och 
Kanada på detta område.

Or. sk

Motivering

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Ändringsförslag 53
Jan Mulder 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
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efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 1 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2013/2014), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 
stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 3 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2014/2015), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 
stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

Or. en

Motivering

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Ändringsförslag 54
Niels Busk 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
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måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 1 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2013/2014), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 
stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 2 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2014/2015), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 
stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

Or. en

Motivering

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 
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Ändringsförslag 55
Mairead McGuinness 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 1 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2013/2014), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 
stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 2 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2014/2015), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 
stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.
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Or. en

Ändringsförslag 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 1 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2013/2014), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på minst 2 % per regleringsår 
mellan 2009/2010–2013/2014), vilket 
skulle ge en smidig övergång och motverka 
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stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

onödigt stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

Or. en

Motivering

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Ändringsförslag 57
Czesław Adam Siekierski 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
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reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet har 
upphört.

reagera på prissignaler och försvårar
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Om
mjölkkvoterna ska upphöra 2015 är det 
nödvändigt att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 2 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet har 
upphört.

Or. pl

Ändringsförslag 58
Kyösti Virrankoski 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 

(8) På grund av taken för de nationella 
mjölkkvoterna förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av de nationella 
kvoterna. Samtidigt förväntas andelen 
mjölk som levereras till mejerier för 
bearbetning att öka under den aktuella 
perioden. Med tanke på den stora interna 
och externa efterfrågan innebär det 
nuvarande kvotsystemet numera att man 
begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
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situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning 
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet har 
upphört.

överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Det 
nuvarande kvotsystemet kommer att
upphöra 2015. Det är mot bakgrund av 
detta som det i bilaga I till denna 
förordning föreskrivs en utfasning av 
mjölkkvoterna genom årliga ökningar (på 
2 % för regleringsåret 2008/2009 och 1 % 
för regleringsåren 2009/2010 och 
2010/2011), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet har 
upphört. En ”mjölkfond” kommer att 
upprättas, finansierad med belopp från 
tillämpningen av överpris och 
besparingar som uppstått vid nedrustning 
av marknadsinstrumenten. 
Medlemsstaterna kan utnyttja denna fond 
för att bevilja mjölkkobidrag i 
bergsområden och andra mindre gynnade 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
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mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med 
detta var att åstadkomma en gradvis 
anpassning. Det är mot bakgrund av detta 
som det i bilaga I till denna förordning
föreskrivs en utfasning av mjölkkvoterna 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–
2013/2014), vilket skulle ge en smidig 
övergång och motverka onödigt stora 
anpassningar efter det att kvotsystemet 
har upphört.

mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. En 
ökning av mjölkkvoterna i enlighet med 
bilaga I till denna förordning (på 2 % för 
regleringsåret 2008/2009 och 1 % för 
regleringsåren 2009/2010 och 2010/2011) 
kommer att skapa nödvändiga 
förutsättningar för en korrekt utvärdering 
av situationen på marknaden för 
mjölksektorn.

Or. pt

Ändringsförslag 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) På grund av taken för mjölkkvoterna 
förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 

(8) På grund av taken för de nationella
mjölkkvoterna förväntas den sammanlagda 
mjölkproduktionen att gradvis minska i en 
måttlig utsträckning på medellång sikt; 
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omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av kvoterna. 
Samtidigt förväntas andelen mjölk som 
levereras till mejerier för bearbetning att 
öka under den aktuella perioden. Med 
tanke på den stora interna och externa 
efterfrågan innebär kvotsystemet numera 
att man begränsar möjligheterna att utöka 
produktionen istället för att man som 
tidigare var fallet motverkar 
överproduktion. När det råder en sådan 
situation på marknaden innebär kvoterna 
att man begränsar möjligheterna till 
marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som det i 
bilaga I till denna förordning föreskrivs en 
utfasning av mjölkkvoterna genom årliga 
ökningar (på 1 % per regleringsår mellan 
2009/2010–2013/2014), vilket skulle ge en 
smidig övergång och motverka onödigt 
stora anpassningar efter det att 
kvotsystemet har upphört.

omstruktureringsåtgärder i de 
medlemsstater som inte var medlemmar i 
gemenskapen före utvidgningen 2004 leder 
till att andelen bönder som har 
mjölkproduktionen som huvudverksamhet 
minskar och samtidigt ökar inte 
mjölkproduktionen i någon större 
utsträckning på grund av de nationella
kvoterna. Samtidigt förväntas andelen 
mjölk som levereras till mejerier för 
bearbetning att öka under den aktuella 
perioden. Med tanke på den stora interna 
och externa efterfrågan innebär 
kvotsystemet numera att man begränsar 
möjligheterna att utöka produktionen 
istället för att man som tidigare var fallet 
motverkar överproduktion. När det råder 
en sådan situation på marknaden innebär 
kvoterna att man begränsar möjligheterna 
till marknadsorientering, eftersom kvoterna 
snedvrider jordbrukarnas möjligheter att 
reagera på prissignaler och försvårar 
effektivitetsvinster på grund av 
långsammare omstrukturering. Kvoterna 
planeras upphöra 2015 och syftet med detta 
var att åstadkomma en gradvis anpassning. 
Det är mot bakgrund av detta som den 
utfasning av mjölkkvoterna som 
föreskrivs i bilaga I till denna förordning 
genom årliga ökningar (på 1 % per 
regleringsår mellan 2009/2010–2013/2014)
är otillräcklig för de medlemsstater där 
denna ”mjuka” övergångsperiod ska 
användas för att förbereda företagen på 
ökad konkurrens och där det behövs en 
större, differentierad ökning för att 
undvika onödigt stora anpassningar efter 
det att kvotsystemet har upphört.

Or. es
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Ändringsförslag 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Innan mjölkkvoterna anpassas bör 
det göras en konsekvensanalys av att 
mjölkkvoterna höjdes med 2 % den 
1 april 2008. Konsekvenserna både för 
världsmarknaden och för EU:s inre 
marknad bör klargöras i en rapport som 
läggs fram för parlamentet. Det samma 
gäller utvecklingen i de olika 
produktionsområdena vad avser 
producentpristrender, 
konsumentpristrender och effekterna 
inom den sociala sektorn. I detta 
sammanhang bör hänsyn tas till 
bevarandet av landskapet i naturmässigt 
eftersatta områden, kulturlandskapet och 
mjölkgårdarnas konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 62
Lutz Goepel 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Investeringsstödet för 
mjölkproducenter bör från och med 2009 
inte längre begränsas till den registrerade 
kvotmängden för att producenterna ska 
kunna investera på ett mer 
marknadsorienterat sätt. 

Or. de
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Motivering

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind. 

Ändringsförslag 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det finns ett nettounderutnyttjande 
av mjölkkvoterna på EU-nivå som ligger 
långt ifrån verkligheten när det gäller de 
nationella kvoterna och utnyttjandet av 
dem i varje medlemsstat. De förändringar 
som denna översyn medför måste därför 
beakta den specifika situationen i varje 
medlemsstat som drabbats av strukturella 
problem eller interna problem i form av 
spänningar mellan utbud och efterfrågan 
och för vilka man måste gå utöver den 
allmänna linjära ökning på 1 % som 
ursprungligen planerats.

Or. es

Ändringsförslag 64
Albert Deß 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ostmarknaden växer stadigt och 
efterfrågan ökar, både efterfrågan inom 
gemenskapen och efterfrågan från länder 
utanför gemenskapen. Ostpriserna har 
därför under en längre tid varit stabila 
och har inte påverkats i någon avsevärd 

utgår
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utsträckning av de sjunkande 
institutionella priserna för bulkvarorna 
smör och skummjölkspulver. Både vad 
gäller ekonomiska aspekter och 
marknadsförvaltningen finns det inte 
längre någon anledning att behålla 
varken det fasta eller det tillfälliga stödet 
till privat lagring av en sådan högvärdig 
och marknadsanpassad produkt som ost.

Or. de

Motivering

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Ändringsförslag 65
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ostmarknaden växer stadigt och 
efterfrågan ökar, både efterfrågan inom 
gemenskapen och efterfrågan från länder 
utanför gemenskapen. Ostpriserna har 
därför under en längre tid varit stabila och 
har inte påverkats i någon avsevärd 
utsträckning av de sjunkande institutionella 
priserna för bulkvarorna smör och 
skummjölkspulver. Både vad gäller 
ekonomiska aspekter och 
marknadsförvaltningen finns det inte 
längre någon anledning att behålla
varken det fasta eller det tillfälliga stödet 
till privat lagring av en sådan högvärdig 
och marknadsanpassad produkt som ost.

(9) Ostmarknaden växer stadigt och 
efterfrågan ökar, både efterfrågan inom 
gemenskapen och efterfrågan från länder 
utanför gemenskapen. Ostpriserna har 
därför under en längre tid varit stabila och 
har inte påverkats i någon avsevärd 
utsträckning av de sjunkande institutionella 
priserna för bulkvarorna smör och 
skummjölkspulver. Både vad gäller 
ekonomiska aspekter och 
marknadsförvaltningen behövs för tillfället
varken det fasta eller det tillfälliga stödet 
till privat lagring av en sådan högvärdig 
och marknadsanpassad produkt som ost, 
men trots det bör det fortsättningsvis 
bibehållas som säkerhetsnät. Pengar som 
frigörs bör flyta in i mjölkfonderna.

Or. de
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Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Ändringsförslag 66
Mairead McGuinness 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Stödet till privat lagring av smör 
utnyttjas inte i någon större utsträckning. 
Då mjölkproduktionen i gemenskapen är 
säsongsbetingad kommer emellertid 
smörproduktionen också alltid att vara 
säsongsbetingad. Det kan därför 
förekomma tillfälligt tryck på 
smörmarknaden som kan åtgärdas genom 
säsongsbetingad lagring. Kommissionen 
bör emellertid fatta beslut om sådan 
lagring utifrån grundlig marknadsanalys 
istället för att som nu inleda 
stödordningen varje år; stödordningen 
bör således göras fakultativ.

(10) Stödet till privat lagring av smör 
utnyttjas inte i någon större utsträckning. 
Då mjölkproduktionen i gemenskapen är 
säsongsbetingad kommer emellertid 
smörproduktionen också alltid att vara 
säsongsbetingad. Det kan därför 
förekomma tillfälligt tryck på 
smörmarknaden som kan åtgärdas genom 
säsongsbetingad lagring. Beslutet om 
lämplig storlek för marknadsstödet bör 
grundas på en överenskommen analys av 
de omedelbara marknadsbehoven. 

Or. en

Ändringsförslag 67
Albert Deß 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Stödet för avsättning av smör som 
används i konditorivaror och glass och 
för direkt konsumtion har sänkts i linje 
med sänkningen av interventionspriset för 
smör från och med 2004, och har sedan 
dess konstant legat på noll fram tills att 

utgår
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anbudsförfarandena slopades på grund av 
den gynnsamma marknadssituationen. 
Dessa stöd för avsättning är inte längre 
nödvändiga för att stödja marknaden på 
interventionsprisnivå och bör därför 
slopas.

Or. de

Motivering

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Ändringsförslag 68
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Stödet för avsättning av smör som 
används i konditorivaror och glass och för 
direkt konsumtion har sänkts i linje med 
sänkningen av interventionspriset för smör 
från och med 2004, och har sedan dess 
konstant legat på noll fram tills att 
anbudsförfarandena slopades på grund av 
den gynnsamma marknadssituationen. 
Dessa stöd för avsättning är inte längre 
nödvändiga för att stödja marknaden på 
interventionsprisnivå och bör därför 
slopas.

(12) Stödet för avsättning av smör som 
används i konditorivaror och glass och för 
direkt konsumtion har sänkts i linje med 
sänkningen av interventionspriset för smör 
från och med 2004, och har sedan dess 
konstant legat på noll fram tills att 
anbudsförfarandena slopades på grund av 
den gynnsamma marknadssituationen.

Or. de

Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.
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Ändringsförslag 69
Mairead McGuinness 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Stödet för avsättning av smör som 
används i konditorivaror och glass och för 
direkt konsumtion har sänkts i linje med 
sänkningen av interventionspriset för smör 
från och med 2004, och har sedan dess 
konstant legat på noll fram tills att 
anbudsförfarandena slopades på grund av 
den gynnsamma marknadssituationen. 
Dessa stöd för avsättning är inte längre 
nödvändiga för att stödja marknaden på 
interventionsprisnivå och bör därför 
slopas.

(12) Stödet för avsättning av smör som 
används i konditorivaror och glass och för 
direkt konsumtion har sänkts i linje med 
sänkningen av interventionspriset för smör 
från och med 2004, och har sedan dess 
konstant legat på noll fram tills att 
anbudsförfarandena slopades på grund av 
den gynnsamma marknadssituationen. 
Automatiska årliga stöd för avsättning är 
inte längre nödvändiga för att stödja 
marknaden på interventionsprisnivå, men 
Europeiska kommissionen bör förbehålla 
sig möjligheten att återgå till 
konsumtionsstöd.

Or. en

Ändringsförslag 70
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Stödet för avsättning av smör som 
används i konditorivaror och glass och för 
direkt konsumtion har sänkts i linje med 
sänkningen av interventionspriset för smör 
från och med 2004, och har sedan dess 
konstant legat på noll fram tills att 
anbudsförfarandena slopades på grund av 
den gynnsamma marknadssituationen. 
Dessa stöd för avsättning är inte längre 
nödvändiga för att stödja marknaden på 
interventionsprisnivå och bör därför 
slopas.

(12) Stödet för avsättning av smör som 
används i konditorivaror och glass och för 
direkt konsumtion har sänkts i linje med 
sänkningen av interventionspriset för smör 
från och med 2004, och har sedan dess 
konstant legat på noll fram tills att 
anbudsförfarandena slopades på grund av 
den gynnsamma marknadssituationen. 
Dessa stöd för avsättning är för 
närvarande inte längre nödvändiga för att 
stödja marknaden på interventionsprisnivå, 
men bör bibehållas som skyddsnät.
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Or. ro

Motivering

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Ändringsförslag 71
Kyösti Virrankoski 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I likhet med vad som gällde under 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2003 är det nu för att 
stärka gemenskapens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och för att främja ett mer 
marknadsinriktat och mer hållbart jordbruk 
nödvändigt att fortsätta åtgärderna för att 
gå över från produktionsstöd till 
producentstöd genom upphävande av de 
stöd som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 
om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna och 
om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (enda förordningen om 
de gemensamma organisationerna av 
marknaden) för torkat foder, lin, hampa 
och potatisstärkelse och genom att stödet 
för dessa produkter integreras med 
systemet med frikopplat gårdsstöd. I likhet 
med vad som skedde under reformen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken 2003 
kommer frikopplingen av stöden till 
jordbrukarna att innebära att inkomststödet 
blir effektivare, utan att de faktiska belopp 
som betalas ut ändras.

13) I likhet med vad som gällde under 
reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2003 är det nu för att 
stärka gemenskapens jordbrukssektors 
konkurrenskraft och för att främja ett mer 
marknadsinriktat och mer hållbart jordbruk 
nödvändigt att fortsätta åtgärderna för att 
gå över från produktionsstöd till 
producentstöd genom upphävande av de 
stöd som föreskrivs i rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 
om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna och 
om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (enda förordningen om 
de gemensamma organisationerna av 
marknaden) för torkat foder, lin och hampa 
och genom att stödet för dessa produkter 
integreras med systemet med frikopplat 
gårdsstöd. I likhet med vad som skedde 
under reformen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken 2003 kommer 
frikopplingen av stöden till jordbrukarna 
att innebära att inkomststödet blir 
effektivare, utan att de faktiska belopp som 
betalas ut ändras.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Rådet fattade år 2000 beslut om 
utfasning av stödet för korta lin- och 
hampfibrer. Beslutet genomförs med 
verkan från regleringsåret 2009/2010 
genom de ändringar av den samlade 
marknadsordningen som införs genom 
förordning (EG) nr 247/2008 _; genom 
samma förordning utfasas också det 
kompletterande beredningsstödet för lin 
som traditionellt odlas i vissa regioner. 
Stödet för långa hampfibrer bör frikopplas. 
För att branschen ska få tid på sig att 
anpassa sig bör övergången till systemet 
med samlat gårdsstöd delas upp på två år, 
med en första etapp 2011 och en andra 
etapp 2013.

(14) Rådet fattade år 2000 beslut om 
utfasning av stödet för korta lin- och 
hampfibrer. Beslutet genomförs med 
verkan från regleringsåret 2009/2010 
genom de ändringar av den samlade 
marknadsordningen som införs genom 
förordning (EG) nr 247/2008 _; genom 
samma förordning utfasas också det 
kompletterande beredningsstödet för lin 
som traditionellt odlas i vissa regioner. 
Stödet för långa hampfibrer bör frikopplas. 
För att branschen ska få tid på sig att 
anpassa sig bör det nuvarande systemet 
bibehållas åtminstone fram till
regleringsåret 2012/2013, och för 
Rumänien och Bulgarien fram till 
2014/2015.

Or. ro

Motivering

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Ändringsförslag 73
Lutz Goepel 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Rådet fattade år 2000 beslut om 
utfasning av stödet för korta lin- och 
hampfibrer. Beslutet genomförs med 
verkan från regleringsåret 2009/2010 
genom de ändringar av den samlade 
marknadsordningen som införs genom 

(14) Rådet fattade år 2000 beslut om 
utfasning av stödet för korta lin- och 
hampfibrer. Beslutet genomförs med 
verkan från regleringsåret 2009/2010 
genom de ändringar av den samlade 
marknadsordningen som införs genom 
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förordning (EG) nr 247/2008 _; genom 
samma förordning utfasas också det 
kompletterande beredningsstödet för lin 
som traditionellt odlas i vissa regioner. 
Stödet för långa hampfibrer bör frikopplas. 
För att branschen ska få tid på sig att 
anpassa sig bör övergången till systemet 
med samlat gårdsstöd delas upp på två år, 
med en första etapp 2011 och en andra 
etapp 2013.

förordning (EG) nr 247/2008_; genom 
samma förordning utfasas också det 
kompletterande beredningsstödet för lin 
som traditionellt odlas i vissa regioner. 
Stödet för långa hampfibrer bör frikopplas. 
För att branschen ska få tid på sig att 
anpassa sig bör övergången till systemet 
med samlat gårdsstöd ske senast 2013.

Or. de

Motivering

In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Ändringsförslag 74
Albert Deß 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stödet för torkat foder reformerades 
2003 genom att en del av stödet gick till 
producenterna och stödet frikopplades. 
Med tanke på att det övergripande syftet 
med hälsokontrollen är att sörja för större 
marknadsinriktning och med tanke på de 
nuvarande prognoserna för 
fodermarknaderna, bör övergången till helt 
frikopplade stöd för hela sektorn 
kompletteras med att de återstående stöden 
till branschen också frikopplas. Det bör 
vara möjligt att lindra effekterna av att 
stödet till producenterna avskaffas genom 
att det görs lämpliga justeringar av det 
pris som producenterna får för sina 
råvaror; dessutom kommer producenterna 
att få ökade rättigheter för direktstöd till 
följd av frikopplingen. Det är dessutom 

(15) Stödet för torkat foder reformerades 
2003 genom att en del av stödet gick till 
producenterna och stödet frikopplades. 
Med tanke på att det övergripande syftet 
med hälsokontrollen är att sörja för större 
marknadsinriktning och med tanke på de 
nuvarande prognoserna för 
fodermarknaderna, bör övergången till helt 
frikopplade stöd för hela sektorn 
kompletteras med att de återstående stöden 
till branschen också frikopplas senast 
2013. 
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berättigat att avskaffa stödet till 
producenterna mot bakgrund av 
situationen på marknaden och 
prognoserna för hela sektorn för 
proteingrödor. Med tanke på att 
omstruktureringen av sektorn har pågått 
sedan 2003 och med tanke på att det 
nyligen konstaterats att produktionen av 
torkat foder är särskilt skadlig för miljön 
bör stödet frikopplas, men det bör 
föreskrivas en kortare övergångsperiod på 
två år så att sektorn hinner anpassa sig.

Or. de

Motivering

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Ändringsförslag 75
Lutz Goepel 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stödet för torkat foder reformerades 
2003 genom att en del av stödet gick till 
producenterna och stödet frikopplades. 
Med tanke på att det övergripande syftet 
med hälsokontrollen är att sörja för större 
marknadsinriktning och med tanke på de 
nuvarande prognoserna för 
fodermarknaderna, bör övergången till helt 
frikopplade stöd för hela sektorn 
kompletteras med att de återstående stöden 
till branschen också frikopplas. Det bör 
vara möjligt att lindra effekterna av att 
stödet till producenterna avskaffas genom 
att det görs lämpliga justeringar av det pris 
som producenterna får för sina råvaror; 
dessutom kommer producenterna att få 
ökade rättigheter för direktstöd till följd av 

(15) Stödet för torkat foder reformerades 
2003 genom att en del av stödet gick till 
producenterna och stödet frikopplades. 
Med tanke på att det övergripande syftet 
med hälsokontrollen är att sörja för större 
marknadsinriktning och med tanke på de 
nuvarande prognoserna för 
fodermarknaderna, bör övergången till helt 
frikopplade stöd för hela sektorn 
kompletteras med att de återstående stöden 
till branschen också frikopplas. Det bör 
vara möjligt att lindra effekterna av att 
stödet till producenterna avskaffas genom 
att det görs lämpliga justeringar av det pris 
som producenterna får för sina råvaror; 
dessutom kommer producenterna att få 
ökade rättigheter för direktstöd till följd av 
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frikopplingen. Det är dessutom berättigat 
att avskaffa stödet till producenterna mot 
bakgrund av situationen på marknaden och 
prognoserna för hela sektorn för 
proteingrödor. Med tanke på att 
omstruktureringen av sektorn har pågått 
sedan 2003 och med tanke på att det 
nyligen konstaterats att produktionen av 
torkat foder är särskilt skadlig för miljön 
bör stödet frikopplas, men det bör 
föreskrivas en kortare övergångsperiod på 
två år så att sektorn hinner anpassa sig.

frikopplingen. Det är dessutom berättigat 
att avskaffa stödet till producenterna mot 
bakgrund av situationen på marknaden och 
prognoserna för hela sektorn för 
proteingrödor. Med tanke på att 
omstruktureringen av sektorn har pågått 
sedan 2003 och med tanke på att det 
nyligen konstaterats att produktionen av 
torkat foder är särskilt skadlig för miljön 
bör stödet frikopplas senast 2013 så att 
sektorn hinner anpassa sig.

Or. de

Motivering

 In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Ändringsförslag 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Med tanke på vilka de ursprungliga 
målen var för stödet till 
stärkelseproduktion och med tanke på 
situationen på de inhemska och 
internationella marknaderna för 
spannmål och stärkelse finns det inte 
längre någon anledning att bevilja stöd 
för stärkelseproduktion och stödet bör 
därför utgå. Situationen på marknaden 
och prognoserna för denna är sådana att 
stödet länge har varit noll och den 
situationen förväntas fortsätta varför ett 
snabbt upphävande av stödet inte 
förväntas få några negativa effekter för 
sektorn.

utgår



AM\738991SV.doc 37/77 PE412.017v01-00

SV

Or. fr

Motivering

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Ändringsförslag 77
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Bestämmelserna om 
undantagsåtgärder till stöd för 
marknaden i samband med 
djursjukdomar kommer att samlas i 
övergripande bestämmelser om 
riskhantering och bör därför utgå ur 
förordning (EG) nr 1234/2007.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Eftersom det blir allt viktigare med 
en effektiv riskhantering bör 
medlemsstaterna ges möjlighet att bidra 
ekonomiskt till de premier jordbrukarna 
eller producentorganisationerna betalar 
för jordbruksförsäkringar och till 
finansiering av ekonomisk kompensation 
för vissa ekonomiska förluster i samband 
med djur- eller växtsjukdomar.
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Or. es

Ändringsförslag 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Kommissionen ska avskaffa alla 
exportbidrag senast 2013.

Or. en

Motivering

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Ändringsförslag 80
Paulo Casaca 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I förordning (EG) nr 247/2006 ska 
artikel 4.3 ändras på följande sätt:
”3. Genom undantag från punkt 2 a får 
följande maximikvantiteter socker 
(KN-nummer 1701) skickas från 
Azorerna till den övriga gemenskapen 
under följande år:
– 2008: 3 000 ton.
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– 2009: 2 285 ton.
– 2010: 1 570 ton.
– 2011:    855 ton.”

Or. pt

Motivering

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Ändringsförslag 81
Duarte Freitas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I förordning (EG) nr 247/2006 ska 
artikel 4.3 ändras på följande sätt:
”3. Genom undantag från punkt 2 a får 
följande maximikvantiteter socker 
(KN-nummer 1701) skickas från 
Azorerna till den övriga gemenskapen 
under följande år:”

Or. pt

Ändringsförslag 82
Paulo Casaca 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I förordning (EG) nr 247/2006 ska 
artikel 5.1 ändras på följande sätt:
”1. Under den period som avses i artikel 
10.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 ska 
det C-socker som avses i artikel 13 i den 
förordningen, exporterat enligt de berörda
bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EEG) nr 2670/81 av den 
14 september 1981 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för 
sockerproduktion utöver kvoten och infört 
för att konsumeras på Madeira eller 
Kanarieöarna i form av vitsocker med 
KN-nummer 1701 och för att raffineras 
och konsumeras på Azorerna i form av 
råsocker med KN-nummer 17011210, på 
de villkor som anges i den här 
förordningen undantas från importtullar 
inom ramen för den prognostiserade 
försörjningsbalans som avses i artikel 2 i 
den här förordningen.”

Or. pt

Motivering

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Ändringsförslag 83
Duarte Freitas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 247/2006
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I förordning (EG) nr 247/2006 ska 
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artikel 5.1 ändras på följande sätt: 
”1. Under den period som avses i artikel 
10.1 i förordning (EG) nr 1260/2001 ska 
det C-socker som avses i artikel 13 i den 
förordningen, exporterat enligt de berörda 
bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EEG) nr 2670/81 av den 
14 september 1981 om fastställande av 
tillämpningsföreskrifter för 
sockerproduktion utöver kvoten och infört 
för att konsumeras på Madeira eller 
Kanarieöarna i form av vitsocker med 
KN-nummer 1701 och för att raffineras 
och konsumeras på Azorerna i form av 
råsocker med KN-nummer 17011210, på 
de villkor som anges i den här 
förordningen undantas från importtullar 
inom ramen för den prognostiserade 
försörjningsbalans som avses i artikel 2 i 
den här förordningen.”

Or. pt

Ändringsförslag 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 1
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt I – artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 8.1 ska led b utgå. utgår

Or. es

Motivering

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.
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Ändringsförslag 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 1
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt I – artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 8.1 ska led b utgå. utgår

Or. es

Motivering

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Ändringsförslag 86
Béla Glattfelder 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 1 
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt I – artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 8.1 ska led b utgå. utgår

Or. hu

Motivering

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Ändringsförslag 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt I – artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 10 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Led a ska ersättas med följande:
”a) Vanligt vete, korn, majs och 
sorghum.”
ii) Led b ska utgå.

Or. es

Motivering

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Ändringsförslag 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt I – artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 10 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Led a ska ersättas med följande:
”a) Vanligt vete, korn, majs och 
sorghum.”
ii) Led b ska utgå.
b) Punkt 2 ska utgå.
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Or. es

Motivering

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad

Ändringsförslag 89
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt I – artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 10 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Led a ska ersättas med följande:
”a) Vanligt vete, korn, majs och 
sorghum.”
ii) Led b ska utgå.
b) Punkt 2 ska utgå.

Or. de

Motivering

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Ändringsförslag 90
Béla Glattfelder 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 2
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt I – artikel 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 10 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Led a ska ersättas med följande:
”a) Vanligt vete, korn, majs och 
sorghum.”
ii) Led b ska utgå.
b) Punkt 2 ska utgå.

Or. hu

Motivering

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Ändringsförslag 91
Astrid Lulling 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 2 – led a – led iia (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt I – artikel 10 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Led ea ska läggas till.
”ea) Färska eller kylda slaktkroppar eller 
halva slaktkroppar av griskött som 
omfattas av KN-nummer 02031110, färsk 
eller kyld sida (randig) som omfattas av 
KN-nummer ex02031915 samt färskt eller 
kylt rått grisfett som omfattas av 
KN-nummer ex02090011.”

Or. en
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Ändringsförslag 92
Czesław Adam Siekierski 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt II – artikel 11 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Under alla regleringsår när det gäller
griskött.

Or. pl

Ändringsförslag 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt II – artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Offentlig intervention avseende vanligt 
vete får avbrytas av kommissionen, utan 
bistånd av den kommitté som avses i 
artikel 195.1, om priset för vete med en 
lägsta proteinhalt på 11 % (fritt Rouen) är 
högre än referenspriset.

2. Offentlig intervention avseende vanligt 
vete får avbrytas av kommissionen, utan 
bistånd av den kommitté som avses i 
artikel 195.1, om priset för vete med en 
lägsta proteinhalt på 11 % (fritt Rouen) i 
medlemsstaten eller en av dess regioner är 
högre än referenspriset.

Or. hu

Motivering

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 
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Ändringsförslag 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt II – artikel 12 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Offentlig intervention avseende vanligt 
vete får avbrytas av kommissionen, utan 
bistånd av den kommitté som avses i 
artikel 195.1, om priset för vete med en 
lägsta proteinhalt på 11 % (fritt Rouen) är 
högre än referenspriset.

2. Offentlig intervention avseende vanligt 
vete får avbrytas av kommissionen om 
priset för vete med en lägsta proteinhalt på 
11 % (fritt Rouen) är högre än 
referenspriset.

Kommissionen ska inleda interventionen 
på nytt, utan bistånd av den kommitté som 
avses i artikel 195.1, om de villkor som 
anges i första stycket i denna punkt inte 
längre gäller.

Kommissionen ska inleda interventionen 
på nytt om de villkor som anges i första 
stycket i denna punkt inte längre gäller.

Or. fr

Motivering

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Ändringsförslag 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt II 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I del II avdelning I kapitel I avsnitt II 
ska underavsnitt II ersättas med följande:

utgår

”UNDERAVSNITT II
INLEDANDE OCH AVBRYTANDE AV 

UPPKÖP
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Artikel 11
Perioder för offentlig intervention

Offentlig intervention får ske under 
följande perioder:
a) 1 november–31 maj när det gäller 
spannmål.
b) Under regleringsåren 2008/2009 och 
2009/2010 när det gäller socker.
c) Under alla regleringsår när det gäller 
nöt- och kalvkött.
d) 1 mars – 31 augusti när det gäller smör 
och skummjölkspulver.

Artikel 12
Inledande av offentlig intervention

1. Under de perioder som anges i 
artikel 11 får offentlig intervention ske 
enligt följande: 
a) Intervention avseende spannmål, 
socker, smör och skummjölkspulver upp 
till de kvantitetsgränser som avses i 
artikel 13.1.
b) Intervention avseende nötkött som 
inleds av kommissionen, utan bistånd av 
den kommitté som avses i artikel 195.1, 
om det genomsnittliga marknadspris för 
nötkött i en medlemsstat eller i en region i 
en medlemsstat som noteras på grundval 
av den gemenskapsskala för klassificering 
av slaktkroppar enligt artikel 42.1, är 
lägre än 1560 euro per ton.
2. Offentlig intervention avseende vanligt 
vete får avbrytas av kommissionen, utan 
bistånd av den kommitté som avses i 
artikel 195.1, om priset för vete med en 
lägsta proteinhalt på 11 % (fritt Rouen) är 
högre än referenspriset.
Kommissionen ska inleda interventionen 
på nytt, utan bistånd av den kommitté som 
avses i artikel 195.1, om de villkor som 
anges i första stycket i denna punkt inte 
längre gäller. 
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3. Offentlig intervention avseende nötkött 
enligt punkt 1 b ska avslutas av 
kommissionen, utan bistånd av den 
kommitté som avses i artikel 195.1, om de 
villkor som anges i punkt 1 b inte längre 
uppfylls under en representativ period.

Artikel 13
Kvantitetsgränser för intervention

1. Interventionsuppköpen ska begränsas 
till följande kvantiteter:
a) 0 ton under var och en av de perioder 
som anges i artikel 11.a när det gäller 
korn, majs och sorghum.
b) 600 000 ton under varje regleringsår 
när det gäller socker, uttryckt i 
vitsockerekvivalenter.
c) 30 000 ton under var och en av de 
perioder som anges i artikel 11.d när det 
gäller smör.
d) 109 000 ton under var och en av de 
perioder som anges i artikel 11.d när det 
gäller skummjölkspulver.
2. Socker som lagras i enlighet med 
punkt 1.b under ett regleringsår får inte 
omfattas av någon annan lagringsåtgärd 
enligt artiklarna 32, 52 eller 63.
3. När det gäller de produkter som anges i 
leden a, c och d i punkt 1 får 
kommissionen genom undantag från 
punkt 1 besluta om intervention utöver de 
kvantiteter som anges i punkt 1 om 
situationen på marknaden, och i 
synnerhet marknadsprisernas utveckling, 
så kräver.”

Or. es

Motivering

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.
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Ändringsförslag 96
Czesław Adam Siekierski 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt II – artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 0 ton under var och en av de perioder 
som anges i artikel 11.a när det gäller 
korn, majs och sorghum.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 97
Béla Glattfelder 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt II – artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 0 ton under var och en av de perioder 
som anges i artikel 11.a när det gäller 
korn, majs och sorghum.

utgår

Or. hu

Motivering

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Ändringsförslag 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt II – artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 0 ton under var och en av de perioder 
som anges i artikel 11.a när det gäller korn,
majs och sorghum.

a) 0 ton under var och en av de perioder 
som anges i artikel 11.a när det gäller majs 
och sorghum.

Or. hu

Motivering

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Ändringsförslag 99
Esther De Lange 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt III – artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Interventionspriser och tillåtna 
interventionskvantiteter för de produkter 
som anges i leden a, d, e och f i artikel 10 
ska fastställas av kommissionen genom 
anbudsförfaranden. Vid särskilda 
omständigheter får det fastställas att ett 
anbudsförfarande endast ska omfatta en 
medlemsstat eller en region i en 
medlemsstat och att interventionspriserna 
och de godkända kvantiteterna ska 
fastställas per medlemsstat eller region i en 
medlemsstat på grundval av noterade 
genomsnittliga marknadspriser.

1. Interventionspriser för de produkter som 
anges i leden a, d, e och f i artikel 10 ska 
fastställas av kommissionen genom 
anbudsförfaranden efter det att de 
kvantitetsgränser för intervention som 
anges i artikel 13.1 har uppnåtts. Vid 
särskilda omständigheter får det fastställas 
att ett anbudsförfarande endast ska omfatta 
en medlemsstat eller en region i en 
medlemsstat och att interventionspriserna 
och de godkända kvantiteterna ska 
fastställas per medlemsstat eller region i en 
medlemsstat på grundval av noterade 
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genomsnittliga marknadspriser.

Or. nl

Ändringsförslag 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt III – artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När det gäller spannmål: respektive 
referenspris.

utgår

Or. hu

Motivering

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Ändringsförslag 101
Esther De Lange 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt III – artikel 18 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) När det gäller smör: 90 % av 
referenspriset.

c) När det gäller interventionspriset för 
smör: detta ska uppgå till 90 % av 
referenspriset för 
interventionskvantitetsgränsen i enlighet 
med artikel 13.1 c.

Or. nl
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Ändringsförslag 102
Esther De Lange 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt III – artikel 18 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) När det gäller skummjölkspulver: 
referenspriset.

d) När det gäller interventionspriset för 
skummjölkspulver: detta ska uppgå till 
referenspriset för 
interventionskvantitetsgränsen i enlighet 
med artikel 13.1 d.

Or. nl

Ändringsförslag 103
Constantin Dumitriu 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt III – artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Kommissionen ska fastställa 
interventionspriset inom grisköttssektorn 
för slaktkroppar av gris av 
standardkvalitet. Interventionspriset får 
inte vara mer än 92 % eller mindre än 
78 % av referenspriset.
b) För andra produkter av 
standardkvalitet än slaktkroppar av gris 
ska interventionspriserna härledas från 
interventionspriset för slaktkroppar av 
gris på grundval av förhållandet mellan 
det kommersiella värdet av dessa 
produkter och det kommersiella värdet av 
slaktkroppar av gris.
c) För andra produkter än produkter av 
standardkvalitet ska interventionspriserna 
härledas från de priser som gäller för 
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relevanta standardkvaliteter, genom 
hänvisning till skillnader i kvalitet i 
förhållande till standardkvaliteten. Dessa 
priser ska gälla definierade kvaliteter.

Or. ro

Motivering

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Ändringsförslag 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 31 – punkt 1 – led i –
led cba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cba) stöd för privat lagring av vete, majs, 
korn och sorghum,

Or. hu

Motivering

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Ändringsförslag 105
Paulo Casaca 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt IV – artikel 26 – led a – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 26 andra stycket led a i 
förordning nr 1234/2007, senast ändrad 
genom förordning (EG) nr 361/2008, ska 
följande led läggas till:
”iia) att användas inom ramen för den 
försörjningsordning som avses i artikel 5 i 
förordning (EG) nr 247/2006.”

Or. pt

Motivering

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Ändringsförslag 106
Duarte Freitas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt IV – artikel 26 – led a – iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I artikel 26 andra stycket led a i 
förordning nr 1234/2007, senast ändrad
genom förordning (EG) nr 361/2008, ska 
följande led läggas till:
”iia) att användas inom ramen för den 
försörjningsordning som avses i artikel 5 i 
förordning (EG) nr 247/2006.”

Or. pt
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Motivering

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Ändringsförslag 107
Ilda Figueiredo 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt IV – artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I del II avdelning I ska följande 
kapitel införas som kapitel IVa:

”KAPITEL IVa
Risk- och krisförvaltning

Offentlig försäkring
1. Gemenskapen ska upprätta en offentlig 
jordbruksförsäkring, finansierad med 
gemenskapsmedel, för att garantera 
jordbrukarna en minimiinkomst i 
händelse av naturkatastrofer såsom torka, 
storm, hagel, skogsbränder och 
epizootiska sjukdomar.
2. Den offentliga jordbruksförsäkringen 
kan delas upp i verksamhetsförsäkringar, 
inkomstförsäkringar, 
boskapsförsäkringar och 
ersättningsfonder.”

Or. pt

Motivering

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.
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Ändringsförslag 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 4a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt II – underavsnitt IV – artikel 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I del II avdelning I ska följande text 
införas: 

”KAPITEL IVa
Riskförvaltning

Avsnitt I
Jordbruksförsäkringar

Artikel 112a
Jordbruksförsäkringar

1. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd till premiekostnaderna för 
försäkringar som täcker ekonomiska 
förluster som orsakas av naturkatastrofer, 
ogynnsamma väderförhållanden eller 
utbrott av djur- och växtsjukdomar.
I denna artikel avses med 
– ogynnsamma väderförhållanden: 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena 
inte ska medräknas.
– ekonomisk förlust: alla extrakostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
exceptionella åtgärder som en 
jordbrukare vidtar för att minska 
leveranserna till en viss marknad eller till 
följd av avsevärt produktionsbortfall. De 
kostnader för vilka det kan beviljas 
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ersättning på grundval av andra 
gemenskapsbestämmelser och de 
kostnader som uppstår till följd av andra 
åtgärder på områdena djur- och 
hälsoskydd och växtskydd ska inte 
betraktas som ekonomiska förluster.
2. Det ekonomiska stödet per jordbrukare 
ska uppgå till 80 % eller 50 % av 
försäkringspremien i enlighet med de 
kriterier som fastställs i artikel 12.2 i 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1857/2007.
Medlemsstaterna får begränsa den andel 
av försäkringspremien som kan komma 
ifråga för stöd med hjälp av lämpliga 
takvärden.
3. Försäkringsutbetalningarna får som 
högst kompensera för de sammanlagda 
kostnaderna för de förluster som avses i 
punkt 1 och det får inte ställas några krav 
på vilken typ av produkter som kommer 
att produceras i framtiden och inte heller 
på vilka kvantiteter som kommer att 
produceras.
4. Stödet ska betalas ut direkt till den 
berörda jordbrukaren.
Gemenskapen ska samfinansiera 
medlemsstaternas utgifter för stödet med 
hjälp av medel från de fonder som avses i 
artikel 68.1 och samfinansieringen ska 
avse upp till 40 % av de stödberättigande 
premiebelopp som fastställs i enlighet med 
punkt 2 i denna artikel.
Oaktat första stycket får medlemsstaterna 
välja att täcka hela eller delar av sin 
finansiering av de ekonomiska bidragen 
genom obligatoriska system för kollektivt 
ansvar i de berörda sektorerna.
6. Stödet får inte utgöra ett handelshinder 
på den inre marknaden för 
försäkringstjänster. Stöd får inte 
begränsas till ett försäkringsföretag eller 
en grupp av försäkringsföretag eller ges 
på villkor att försäkringsavtalet ska slutas 
med ett företag som har säte i den berörda 
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medlemsstaten.
Avsnitt II

Gemensamma jordbruksfonder
Artikel 112b

1. Medlemsstaterna får bidra till att 
jordbrukarna får ekonomisk ersättning 
för ekonomiska förluster till följd av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden eller utbrott av djur-
eller växtsjukdomar genom att 
medlemsstaterna ger ekonomiska bidrag 
till gemensamma fonder.
I denna artikel avses med
gemensam fond: ett system som 
ackrediteras av medlemsstaten i enlighet 
med nationell lag; de anslutna 
jordbrukarna är försäkrade via fonden 
och fonden betalar ut ersättning till 
jordbrukare som drabbas av ekonomiska 
förluster inom jordbruket till följd av 
naturkatastrofer, ogynnsamma 
väderförhållanden eller djur- eller 
växtsjukdomar.
– ogynnsamma väderförhållanden: 
sådana väderförhållanden som kan 
likställas med naturkatastrofer, dvs. frost, 
hagel, is, regn eller torka som förstör mer 
än 30 % av den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare under 
den föregående treårsperioden eller under 
tre år inom föregående femårsperiod, 
varvid de högsta och de lägsta värdena 
inte ska medräknas.
– ekonomisk förlust: alla extrakostnader 
som drabbar en jordbrukare till följd av 
exceptionella åtgärder som en 
jordbrukare vidtar för att minska 
leveranserna till en viss marknad eller till 
följd av avsevärt produktionsbortfall. De 
kostnader för vilka det kan beviljas 
ersättning på grundval av andra 
gemenskapsbestämmelser och de
kostnader som uppstår till följd av andra 
åtgärder på områdena djur- och 
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hälsoskydd och växtskydd ska inte 
betraktas som ekonomiska förluster.
3. De gemensamma fonderna ska betala 
ut ersättningen direkt till de anslutna 
jordbrukare som drabbas av ekonomiska 
förluster.
De medel som behövs för den ekonomiska 
ersättning som betalas ut av de 
gemensamma fonderna ska komma från 
följande källor:
a) det kapital som har byggts upp med 
hjälp av bidrag från de anslutna 
jordbrukarna, och/eller
b) lån som fonderna tecknar på 
marknadsvillkor. Det grundläggande 
kapitalet får inte utgöras av offentliga 
medel.
4. De ekonomiska bidrag som avses i 
punkt 1 får avse
a) de administrativa kostnaderna för att 
starta den gemensamma fonden, 
fördelade på som högst tre år,
b) återbetalning av kapital och ränta 
avseende de lån på marknadsvillkor som 
en gemensam fond tecknar för att kunna 
betala ut ekonomisk ersättning till 
jordbrukare,
c) de belopp som en gemensam fond 
betalar ut från sitt kapital i form av 
ekonomisk ersättning till jordbrukare.
Den kortaste respektive längsta löptiden 
för lån som berättigar till ekonomiskt 
bidrag ska fastställas av kommissionen i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 128.2.
I de fall då en fond betalar ut ekonomisk 
ersättning i enlighet med led c i första 
stycket ska det ekonomiska bidraget från 
medlemsstaten betalas ut enligt samma 
tidsplan som för ett lån på 
marknadsvillkor med den kortaste 
godkända löptiden.
5. Det ekonomiska bidraget får inte 
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överskrida 80 % av den kostnad som avses 
i punkt 4. Övriga kostnader som inte täcks 
av det ekonomiska bidraget ska bäras av 
de anslutna jordbrukarna.
Medlemsstaterna får begränsa vilka 
kostnader som kan komma ifråga för 
ekonomiskt bidrag genom att tillämpa
a) tak per fond, och/eller 
b) lämpliga tak per enhet.
6. Medlemsstaternas kostnader för 
ekonomiska bidrag ska samfinansieras av 
gemenskapen med hjälp av de medel som 
avses i artikel 68.1 och samfinansieringen 
kan omfatta upp till 40 % av de 
stödberättigande kostnader som anges i 
punkt 4.
Oaktat första stycket får medlemsstaterna 
välja att täcka hela eller delar av sin 
finansiering av de ekonomiska bidragen 
genom obligatoriska system för kollektivt 
ansvar i de berörda sektorerna.
7. Medlemsstaterna ska fastställa regler
för inrättande och förvaltning av de 
gemensamma fonderna, särskilt regler för 
beviljande av ersättning till jordbrukare i 
krissituationer och för förvaltning och 
tillsyn vad gäller sådana regler. Innan 
dessa regler börjar tillämpas ska 
medlemsstaterna informera 
förvaltningskommittén för den 
gemensamma organisationen av 
jordbruksmarknaderna om detta, så att 
åtgärderna kan samordnas på 
gemenskapsnivå.”

Or. es

Motivering

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.
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Ändringsförslag 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I del II avdelning I kapitel I avsnitt III 
ska underavsnitt I utgå.

utgår

Or. fr

Motivering

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Ändringsförslag 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 5
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I del II avdelning I kapitel I avsnitt III 
ska underavsnitt I utgå.

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 5a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt I – artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Artikel 28 ska ersättas med följande: 
”Artikel 28a

Stödberättigande produkter
1. Stöd för privat lagring ska beviljas i 
fråga om följande produkter om inte 
annat följer av de villkor som fastställs i 
detta avsnitt och de ytterligare krav och 
villkor som kommissionen ska fastställa i 
enlighet med artikel 43:
i) ost av sorten Grana Padano som är 
minst nio månader gammal,
ii) ost av sorten Parmigiano Reggiano 
som är minst femton månader gammal,
iii) ost av sorten Provolone som är minst 
tre månader gammal.”

Or. it

Motivering

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.
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Ändringsförslag 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 5b (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt I – artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Artikel 29 i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska utgå.

Or. it

Ändringsförslag 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Artikel 31 ska ändras på följande sätt: utgår
a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
i) Efter led c ska följande led införas: 
”ca) osaltat smör som har framställts av 
grädde eller mjölk i ett godkänt företag i 
gemenskapen´, med en lägsta smörfetthalt 
av 82 viktprocent, en högsta fettfri 
mjölktorrsubstans av 2 viktprocent och en 
högsta vattenhalt av 16 viktprocent,
cb) saltat smör som har framställts av 
grädde eller mjölk i ett godkänt företag i 
gemenskapen, med en lägsta smörfetthalt 
av 80 viktprocent, en högsta fettfri 
mjölktorrsubstans av 2 viktprocent, en 
högsta vattenhalt av 16 viktprocent och en 
högsta salthalt av 2 viktprocent,”
ii) Led e ska utgå.
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b) I punkt 2 ska andra stycket utgå.

Or. fr

Motivering

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Ändringsförslag 114
Giuseppe Castiglione 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 31– led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Led e ska utgå. utgår

Or. it

Ändringsförslag 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 31– led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Led e ska utgå. utgår

Or. it

Motivering

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Ändringsförslag 116
Giuseppe Castiglione 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 31– led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 2 ska andra stycket utgå. utgår

Or. it

Ändringsförslag 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 6
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 31– led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 2 ska andra stycket utgå. utgår

Or. it

Motivering

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Ändringsförslag 118
Giuseppe Castiglione 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 8
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 36 ska utgå. utgår

Or. it

Motivering

E’ necessario mantenere l’art.36 del reg.1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto per 
i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Ändringsförslag 119
Elisabeth Jeggle 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 8
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 36 ska utgå. utgår

Or. de

Motivering

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Ändringsförslag 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 8
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Artikel 36 ska utgå. utgår

Or. it

Motivering

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Ändringsförslag 121
María Isabel Salinas García 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 10
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt IV – artikel 43 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) de krav och villkor som ska uppfyllas 
av de produkter som köps in på offentlig 
intervention enligt artikel 10 eller för 
vilka stöd för privat lagring beviljas enligt 
artikel 31, särskilt när det gäller kvalitet, 
kvalitetsgrupper, kvalitetsgrader, 
kategorier, kvantiteter, emballering 
inklusive märkning, högsta ålder, 
hållbarhet, det produktstadium till vilket 
interventionspriset hänför sig och 
lagringstidens varaktighet,”

utgår

Or. es
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Motivering

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Ändringsförslag 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 11
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel II – avsnitt I – artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Artikel 44 ska utgå. utgår

Or. en

Ändringsförslag 123
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt I – artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det beslut rådet fattade i juni 2003 
ändras och det gällande systemet med 
nationella mjölkkvoter förlängs till efter 
2015.

Or. pt

Motivering

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à 
concentração e intensificação da produção.
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Ändringsförslag 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt I – artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast den 30 juni 2010 ska 
kommissionen lägga fram en 
konsekvensbedömning av olika alternativ 
för kvantitetsreglering enligt behovet på 
mjölkmarknaden.
Ändringarna inom mjölksektorn ska 
beslutas genom ett separat lagförslag. 

Or. de

Motivering

Ändringsförslag 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 66 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 66 i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska följande punkt läggas 
till som punkt 1a: 
”1a. Den sammanlagda ökningen av den 
kvot som fastställts för varje enskild 
medlemsstat under perioderna från 
2009/2010 till 2014/2015 ska användas på 
förhand, från och med den 1 april 2009, i 
den omfattning som är nödvändig för att 
täcka eventuellt överskridande av den 
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nationella kvot som anges i bilaga IX.1.”

Or. it

Motivering

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Ändringsförslag 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 66 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 66 i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska följande punkt läggas 
till som punkt 3a:
”3a. De medlemsstater som har specifika 
behov när det gäller anpassningen av 
sektorn ska fastställa kvotökningar som 
överstiger den globala ökningen på 5 % 
som planerats för EU beroende på 
situationen inom deras sektorer.

Or. es

Ändringsförslag 127
Jan Mulder 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 66 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 66 i förordning (EG) 
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nr 1234/2007 ska följande punkt läggas 
till som punkt 5a:
”5a. Den nationella kvoten ska ökas varje 
år med 3 % i enlighet med bilaga I under 
den återstående perioden fram till kvoten 
upphävs." 

Or. en

Ändringsförslag 128
Niels Busk 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 66 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 66 i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska följande punkt läggas 
till som punkt 5a:
”5a. Den nationella kvoten ska ökas varje 
år med 2 % i enlighet med bilaga I under 
den återstående perioden fram till kvoten 
upphävs.”

Or. en

Ändringsförslag 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt II – artikel 66 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) I artikel 66 i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska följande punkt läggas 
till som punkt 5b:
”5b. Medlemsstaterna kan ansöka om 
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tillfälliga kvotökningar baserade på 
outnyttjade mjölkkvoter i andra 
medlemsstater, under förutsättning att de 
kan bevisa att deras mjölkmarknad 
sannolikt inte kommer att mjuklanda 
inom ramen för de grundläggande 
bestämmelserna. Kommissionen ska 
därför varje år beräkna de outnyttjade 
mjölkkvoterna. Kommissionen ska 
bedöma medlemsstaternas eventuella 
ansökningar om extra kvotökningar och 
lägga fram ett förslag till en tillfällig 
fördelning av produktionskvoter i början 
av varje regleringsår. Dessa tillfälliga 
kvoter för ett visst regleringsår ska alltid 
vara lägre än den outnyttjade kvotnivån 
under det regleringsår som föregick det 
berörda regleringsåret. Kommissionen får 
biträdas av den kommitté som avses i 
artikel 195.1.”

Or. en

Ändringsförslag 130
Astrid Lulling 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt III – artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten i 
enlighet med underavsnitt II om det efter 
utjämning på gemenskapsnivå 
fortfarande finns ett nettoöverskott. 
Avgiften ska fastställas per 100 kilogram 
mjölk till 27,83 euro för regleringsåren 
2008/2009 och 2009/2010,
till 23,10 euro för regleringsåret 
2010/2010,
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till 18,55 euro för regleringsåret 
2011/2012,
till 13,91 euro för regleringsåret 
2012/2013,
till 9,27 euro för regleringsåret 
2013/2014,
och till 4,64 euro för regleringsåret 
2014/2015.”

Or. en

Ändringsförslag 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14b (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt III – artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) I artikel 78 i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska punkt 1 ersättas med
följande:
”1. En överskottsavgift ska erläggas för 
mjölk och andra mjölkprodukter som 
saluförs utöver den nationella kvoten i 
enlighet med underavsnitt II.
Avgiften per 100 kilogram mjölk ska 
fastställas enligt följande för 
regleringsåren fram till 2015:
a) 2009/2010: 20,00 euro.
b) 2010/2011: 18,00 euro.
c) 2011/2012: 16,00 euro.
d) 2012/2013: 14,00 euro.
e) 2013/2014: 12,00 euro.
f) 2014/2015: 10,00 euro.
Kommissionen får dock med stöd av den 
kommitté som avses i artikel 195.1 besluta 
att minska överskottsavgiften för vissa 
regleringsår under de nivåer som anges i 
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denna artikel beroende på 
marknadsförhållandena.”

Or. en

Motivering

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Ändringsförslag 132
Carmen Fraga Estévez 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt III – artikel 78 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Denna avgift ska korrigeras nedåt 
enligt det förfarande som avses i 
artikel 195 i de länder vars 
produktionskvot traditionellt är lägre än 
deras inhemska konsumtion.”

Or. es

Ändringsförslag 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14b (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt III – artikel 78 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Artikel 78.2 ska ersättas med 
följande: 
”2. Efter proportionell omfördelning av 
överskott som uppstått genom 
referenskvantiteter som inte utnyttjats på 
EU-nivå ska medlemsstaterna till 
gemenskapen betala den överskottsavgift 
som utgår vid överskridande av den 
nationella kvot som på nationell nivå
fastställts separat för leveranser och 
direktförsäljning, och de ska betala in 
99 % av det belopp de är skyldiga till 
Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) mellan den 16 oktober och den 
30 november efter den berörda 
tolvmånadersperioden.” 

Or. it

Motivering

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzaizoni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Ändringsförslag 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 1234/2007
 Del II – avdelning I – kapitel III – avsnitt III – underavsnitt III – artikel 78 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I artikel 78 i förordning (EG) 
nr 1234/2007 ska följande punkt läggas 
till som punkt 3a:
”3a. De sammanlagda intäkterna från 
den tilläggsavgift som betalas till EU och 
de inbesparade medlen i 
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jordbruksbudgeten bör flyta in i 
mjölkfonden för att ledsagande åtgärder 
ska kunna vidtas inom mjölksektorn.
Åtgärder finansierade med stöd av 
artikel 68 [allmänna regler] i förordning 
(EG) nr [...]/2008 [nya förordningen om 
direktstöd] ska inte finansieras genom 
detta system.”

Or. de

Motivering

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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