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Ändringsförslag 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Tillämpningen av denna förordning 
bör vara förenlig med målen för 
utvecklingssamarbetet i EU:s policyram 
för en tryggad livsmedelsförsörjning 
(COM(2010)0127), och man bör framför 
allt säkerställa att åtgärder som vidtas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken inte äventyrar 
kapaciteten för livsmedelsproduktion och 
den långsiktiga livsmedelsförsörjningen i 
utvecklingsländerna eller dessa 
befolkningars förmåga att livnära sig 
själva, och samtidigt fullgöra skyldigheten 
att föra en konsekvent politik för 
utveckling enligt artikel 208 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 436
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att uppnå målen i den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
avseende att garantera små och 
medelstora jordbrukare en anständig 
inkomst bör kommissionen säkerställa att 
produktionspriserna inte underskrider en 
nivå som kommissionen bör fastställa per 
regleringsår och för produktionsvolymer 
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per genomsnittligt jordbruksföretag. 
Dessa bör fastställas i samråd med 
yrkesorganisationer och fackföreningar 
så att de priser som betalas till 
jordbrukarna verkligen täcker 
förändringar i produktionskostnader och 
en anständig ersättning för 
jordbruksarbetet i varje jordbruksföretag. 
I detta syfte bör kommissionen anta 
nödvändiga verktyg för att införa dels 
bestämmelser för offentlig och privat 
lagring för de fall då en onormal 
prissänkning kan konstateras, dels 
förhandlade importkalendrar när import 
har en negativ inverkan på priserna i 
varje land i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Ett huvudmål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör vara att garantera 
tryggad livsmedelsförsörjning och 
livsmedelssuveränitet i medlemsstaterna, 
och det finns därför ett behov, när det 
gäller produktion, av reglering och 
distributionsnät för att länder och 
regioner ska kunna utveckla sin 
produktion på ett sätt som, i så hög grad 
som möjligt, låter dem tillgodose sina 
behov.

Or. pt

Ändringsförslag 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med titeln Den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020:
Att klara framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans11 anges vilka utmaningar som den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan 
komma att ställas inför efter 2013 och det 
fastställs mål och riktlinjer för denna. Mot 
bakgrund av de diskussioner som hållits 
kring meddelandet bör den gemensamma 
jordbrukspolitiken reformeras med verkan 
från och med den 1 januari 2014.
Reformen bör omfatta alla 
grundförordningar inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, även rådets förordning 
(EU) nr [KOM(2010)799] av den […] om 
upprättande av en gemensam organisation 
av jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”förordningen om en samlad 
marknadsordning”)12. Med tanke på dessa 
ändringars omfattning bör förordning 
((EU) nr [KOM(2010)799] upphävas och 
ersättas med en ny förordning om en 
samlad marknadsordning. Reformen bör 
dessutom i görligaste mån innebära att 
bestämmelserna harmoniseras, 
strömlinjeformas och förenklas, särskilt de 
bestämmelser som omfattar mer än en 
jordbrukssektor, bland annat genom att det 
säkras att kommissionen kan ändra icke 
väsentliga delar av åtgärder genom 
delegerade akter.

(1) I kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén med titeln Den 
gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020:
Att klara framtidens utmaningar i fråga om 
livsmedel, naturresurser och territoriell 
balans11 anges vilka utmaningar som den 
gemensamma jordbrukspolitiken kan 
komma att ställas inför efter 2013 och det 
fastställs mål och riktlinjer för denna. Mot 
bakgrund av de diskussioner som hållits 
kring meddelandet bör den gemensamma 
jordbrukspolitiken reformeras med verkan 
från och med den 1 januari 2014.
Reformen bör omfatta alla 
grundförordningar inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, även rådets förordning 
(EU) nr [KOM(2010)799] av den […] om 
upprättande av en gemensam organisation 
av jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter 
(”förordningen om en samlad 
marknadsordning”)12. Med tanke på dessa 
ändringars omfattning bör förordning 
((EU) nr [KOM(2010)799] upphävas och 
ersättas med en ny förordning om en 
samlad marknadsordning. Reformen bör 
dessutom i görligaste mån innebära att 
bestämmelserna harmoniseras, 
strömlinjeformas och förenklas, särskilt de 
bestämmelser som omfattar mer än en 
jordbrukssektor, bland annat genom att det 
säkras att kommissionen kan ändra icke 
väsentliga delar av åtgärder genom 
delegerade akter. Dessutom bör reformen 
följa samma riktning som tidigare 
reformer, mot större konkurrenskraft och 
marknadsinriktning.

Or. en
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Ändringsförslag 439
Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 43.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(nedan kallat fördraget) ska rådet besluta 
om åtgärder om fastställande av priser, 
avgifter, stöd och kvantitativa 
begränsningar. Av tydlighetsskäl bör 
denna förordning, när artikel 43.3 i 
fördraget är tillämplig, uttryckligen 
hänvisa till det faktum att rådet kommer 
att besluta om åtgärder på den grunden.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 är undantaget från det ordinarie lagstiftningsförfarandet, eftersom det där 
föreskrivs att rådet ska fastställa stöd, priser och kvantiteter. Vi anser att dessa åtgärder ska 
antas genom medbeslutande, och därför stryks skäl 3, som särskilt hänvisar till rådets 
rättigheter, i detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att stödja jordbruk med 
verksamhet som till största delen är 
säsongsbetonad, såsom för frukt och 
grönsaker eller vin, och där mer personal 
anställs under vissa tider på året, och för 
att underlätta anställning av arbetstagare 
som anses riskera social utestängning, 
bör ett system med arbetscheckar för 
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betalning av tillfällig arbetskraft införas, i 
likhet med det system som tillhandahålls 
av den italienska lagstiftningen. 

Or. it

Ändringsförslag 441
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Mot bakgrund av de särdrag som 
kännetecknar sektorn för frukt och 
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt 
och bearbetade grönsaker bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller att fastställa regleringsårens 
löptid för sådana produkter.

(11) Mot bakgrund av de särdrag som 
kännetecknar sektorn för frukt och 
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt 
och bearbetade grönsaker bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller att fastställa regleringsårens 
löptid för sådana produkter. Kommissionen 
bör kunna uppmuntra medlemsstaterna 
att införa en importkalender för frukt 
grundad på produkters mognadscykler, i 
syfte att bibehålla ett minimipris.

Or. fr

Ändringsförslag 442
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är viktigt att framhålla skälen 
till varför frågan om jordbrukspriser och 
deras stabilitet är central vid 
utformningen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Marknaderna, i 
synnerhet för jordbruksprodukter, 
reglerar inte sig själva, vilket har framgått 
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av de senaste årens ekonomiska och 
finansiella kris och livsmedelskris. 
Prisvolatiliteten är en strukturell del av 
jordbruksmarknaderna. Dessa marknader 
är inte bara utsatta för väderförhållanden 
och epizootier, de måste även arbeta med 
oåterkalleliga produktions- och 
investeringsbeslut och bristande elasticitet 
i utbud och efterfrågan i förhållande till 
pris. En oreglerad liberalisering av 
internationell jordbrukshandel ger 
upphov till systemrisker, vilket ökar risken 
för kraftiga prisförändringar på 
världsmarknaden. Det unilaterala 
beslutsfattandet i vissa stater som 
exporterar jordbruksprodukter, till 
exempel Ryssland, att avbryta och sedan 
återuppta sin export bidrar till att förvärra 
de kraftiga prissvängningarna på de 
internationella marknaderna. Sedan år 
2000 förekommer en allt större 
finansialisering av jordbruket och allt fler 
spekulationer i viktiga jordbruksprodukter 
på världsmarknaden, i huvudsak genom 
OTC-transaktioner utan insyn, vilket 
förvärrar prisvolatiliteten för 
jordbruksprodukter. Kommissionen bör 
med beaktande av dessa olika faktorer 
sträva efter att mer effektivt förebygga 
och hantera de olika riskerna, framför allt 
de marknadsrisker som jordbrukare 
utsätts för, och arbeta för ett antagande 
av regleringsmekanismer som kan ge 
jordbrukare en tillräckligt hög profil och 
en rättvis ersättning för deras produktion 
samt för en effektiv hantering av 
obalanserna på marknaden och en 
effektiv förvaltning av jordbruksbudgeten.

Or. fr

Ändringsförslag 443
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Offentlig intervention på 
marknaden som en nödåtgärd bör endast 
inledas för att stabilisera en extrem 
prisvolatilitet till följd av ett tillfälligt 
utbudsöverskott på den europeiska 
marknaden. Åtgärden bör inte användas 
för att stabilisera en strukturell 
överproduktion.

Or. fr

Ändringsförslag 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Den gemensamma 
jordbrukspolitiken bör ha instrument och 
mekanismer som garanterar rättvisa 
producentpriser och ger jordbrukare de 
inkomster som krävs för en fortsatt 
produktion och ett regelbundet 
livsmedelsutbud.

Or. pt

Ändringsförslag 445
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör 
bestämmelserna ingå i en gemensam 

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör 
bestämmelserna ingå i en gemensam 
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struktur, samtidigt som man bibehåller 
politiken inom varje sektor. Det är därför 
lämpligt att göra åtskillnad mellan 
referenspriser och interventionspriser och 
att fastställa en definition av sistnämnda 
priser varvid det särskilt bör klargöras att 
det endast är interventionspriserna för 
offentlig intervention som motsvarar de 
tillämpade administrativa priser som avses 
i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till 
WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet).
Det bör påpekas att begreppet 
marknadsintervention omfattar både 
offentlig intervention och andra former av 
intervention som inte använder 
förutfastställda priser.

struktur, samtidigt som man bibehåller 
politiken inom varje sektor. Det är därför 
lämpligt att göra åtskillnad mellan 
referenspriser och interventionspriser på 
grundval av verkliga 
produktionskostnader och inflation och 
att fastställa en definition av sistnämnda 
priser varvid det särskilt bör klargöras att 
det endast är interventionspriserna för 
offentlig intervention som motsvarar de 
tillämpade administrativa priser som avses 
i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till 
WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet). 
Det bör påpekas att begreppet 
marknadsintervention omfattar både 
offentlig intervention och andra former av 
intervention som inte använder 
förutfastställda priser.

Or. pl

Ändringsförslag 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör 
bestämmelserna ingå i en gemensam 
struktur, samtidigt som man bibehåller 
politiken inom varje sektor. Det är därför 
lämpligt att göra åtskillnad mellan 
referenspriser och interventionspriser och 
att fastställa en definition av sistnämnda 
priser varvid det särskilt bör klargöras att 
det endast är interventionspriserna för 
offentlig intervention som motsvarar de 
tillämpade administrativa priser som avses 
i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till 
WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet).
Det bör påpekas att begreppet 
marknadsintervention omfattar både 
offentlig intervention och andra former av 
intervention som inte använder 

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör 
bestämmelserna ingå i en gemensam 
struktur, samtidigt som man bibehåller 
politiken inom varje sektor. Det är därför 
lämpligt att göra åtskillnad mellan 
referenspriser och interventionspriser och 
att fastställa en definition av sistnämnda 
priser varvid det särskilt bör klargöras att 
det endast är interventionspriserna för 
offentlig intervention som motsvarar de 
tillämpade administrativa priser som avses 
i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till 
WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet).
Det bör påpekas att begreppet 
marknadsintervention omfattar både 
offentlig intervention och andra former av 
intervention som inte använder 
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förutfastställda priser. förutfastställda priser. Baspriser eller 
minimipriser bör fastställas för att 
kompensera för förändringar i 
produktionskostnader och ge en 
anständig ersättning för arbetet i 
familjejordbruksföretag.

Or. fr

Ändringsförslag 447
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör
under sådana perioder inledas antingen på 
permanent bas eller beroende på 
marknadspriserna.

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor, närhelst det finns ett 
uppenbart behov av att använda det,
finnas att tillgå och intervention bör inledas 
antingen på permanent bas eller beroende 
på marknadspriserna.

Or. pt

Ändringsförslag 448
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör 
under sådana perioder inledas antingen på 

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör 
under sådana perioder inledas antingen på 
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permanent bas eller beroende på 
marknadspriserna.

permanent bas eller i god tid beroende på 
marknadspriserna.

Or. lv

Ändringsförslag 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör 
under sådana perioder inledas antingen på 
permanent bas eller beroende på 
marknadspriserna.

(14) Mot bakgrund av praxis och 
erfarenheter inom tidigare gemensamma 
organisationer av marknaden bör 
interventionssystemet på lämpligt sätt för 
varje berörd sektor finnas att tillgå under 
vissa perioder av året och intervention bör 
under sådana perioder inledas antingen på 
permanent bas eller beroende på 
marknadspriserna. Systemet bör syfta till 
att behålla ett minimipris inom 
gemenskapen för givna 
produktionskvantiteter.

Or. fr

Ändringsförslag 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Vid vissa prisnivåer ska 
interventionsuppköp av vissa kvantiteter av 
vissa produkter göras till fast pris och vid 
vissa prisnivåer ska interventionsuppköp 
göras på grundval av anbudsförfaranden, i 
enlighet med den praxis som gällt och de 
erfarenheter som gjorts inom ramen för 
tidigare marknadsordningar.

(15) Vid vissa prisnivåer ska 
interventionsuppköp av vissa kvantiteter av 
vissa produkter göras till fast pris och vid 
vissa prisnivåer ska interventionsuppköp 
göras på grundval av anbudsförfaranden, i 
enlighet med den praxis som gällt och de 
erfarenheter som gjorts inom ramen för 
tidigare marknadsordningar. Åtgärder bör 
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vidtas för att man ska kunna säkerställa 
att baspriserna till fullo kompenserar för 
förändringar i produktionskostnaderna 
och ger en rimlig ersättning för arbetet i 
småskaliga familjejordbruk.

Or. fr

Ändringsförslag 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I denna förordning bör det föreskrivas 
en möjlighet att avyttra produkter som 
köpts upp inom ramen för offentlig 
intervention. Sådana åtgärder bör vidtas på 
ett sådant sätt att det inte uppstår några 
störningar på marknaden och så att köparna 
garanteras lika tillträde till varorna och 
likabehandling.

(16) I denna förordning bör det föreskrivas 
en möjlighet att avyttra produkter som 
köpts upp inom ramen för offentlig 
intervention. Sådana åtgärder bör vidtas på 
ett sådant sätt att det inte uppstår några 
störningar på marknaden, så att köparna 
garanteras lika tillträde till varorna och 
likabehandling och så att produkter kan 
tillhandahållas för ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 452
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I denna förordning bör det föreskrivas 
en möjlighet att avyttra produkter som 
köpts upp inom ramen för offentlig 
intervention. Sådana åtgärder bör vidtas på 

(16) I denna förordning bör det föreskrivas 
en möjlighet att avyttra produkter som 
köpts upp inom ramen för offentlig 
intervention. Sådana åtgärder bör vidtas på 
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ett sådant sätt att det inte uppstår några 
störningar på marknaden och så att köparna 
garanteras lika tillträde till varorna och 
likabehandling.

ett sådant sätt att det inte uppstår några 
störningar på marknaden och så att köparna 
garanteras lika tillträde till varorna och 
likabehandling. Avyttrandet av produkter 
skulle i möjligaste mån kunna utnyttjas 
för uppnåendet av målen i Europa 2020-
strategin, och samtidigt användas för att 
man ska kunna undvika störningar på 
livsmedelsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkra insyn på marknaden bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
enligt vilka villkor kommissionen, mot 
bakgrund av situationen på marknaden, får 
bevilja stöd till privat lagring för att 
balansera marknaden och stabilisera 
marknadspriserna.

(17) För att säkra insyn på marknaden bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
enligt vilka villkor kommissionen, mot 
bakgrund av situationen på marknaden, får 
bevilja stöd till privat lagring för att 
balansera marknaden och garantera ett 
minimipris inom gemenskapen som ger 
jordbrukarna en rimlig levnadsstandard i 
enlighet med målen för den gemensamma 
jordbruksmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 454
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att säkra insyn på marknaden bör (17) För att säkra insyn på marknaden bör 
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befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
enligt vilka villkor kommissionen, mot 
bakgrund av situationen på marknaden, får 
bevilja stöd till privat lagring för att 
balansera marknaden och stabilisera 
marknadspriserna.

befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
enligt vilka villkor kommissionen, mot 
bakgrund av situationen på marknaden, får 
bevilja stöd till privat lagring för att 
balansera marknaden och stabilisera 
marknadspriserna. Kaninköttssektorn är 
undantagen från möjligheten att inrätta 
stöd till privat lagring. Eftersom denna 
sektor har liknande problem som de 
sektorer som redan omfattas av detta 
system bör systemet utvidgas i syfte att 
anpassa utbudet inom kaninköttssektorn.

Or. es

Ändringsförslag 455
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Följande villkor bör gälla för 
beviljande av stöd avseende vitsocker: 
Kommissionen får, genom 
genomförandeakter och med hänsyn till 
marknadssituationen, besluta att bevilja 
stöd till lagring av vitsocker till företag 
som har tilldelats en sockerkvot om det 
genomsnittliga unionspris som noterats 
för vitsocker understiger 115 % av 
referenspriset under en representativ 
period och förväntas ligga kvar på den 
nivån.

Or. pl

Ändringsförslag 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att säkra att den privata lagringen 
får önskade effekter på marknaden bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller åtgärder för 
att minska stödbeloppen i de fall då den 
lagrade kvantiteten är mindre än den 
kvantitet som avtalats och när det gäller 
villkoren för förskottsbetalning.

(20) För att säkra att den privata lagringen 
får önskade effekter på marknaden bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller åtgärder för 
att minska stödbeloppen i de fall då den 
lagrade kvantiteten är mindre än den 
kvantitet som avtalats, villkoren för 
förskottsbetalning och villkoren för att på 
nytt släppa ut produkter på marknaden 
och för att avyttra produkter, inklusive för 
att använda produkter i ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 457
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att stärka och komplettera 
befintliga offentliga 
marknadsstyrningsåtgärder och i syfte att 
säkerställa att marknaden fungerar väl 
bör kommissionen införa ett verktyg för 
privat förvaltning av utbudet genom en 
samordning av aktörerna själva, vilka bör 
kunna återta eller bearbeta produkter vid 
behov under regleringsåret via erkända 
sammanslutningar av 
producentorganisationer av lämplig 
storlek. För att säkerställa att detta 
verktyg inte fungerar på ett sätt som 
motverkar den gemensamma 
jordbrukspolitikens och den inre 
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marknadens mål, bör kommissionen 
fastställa villkoren för dess funktion, 
godkännande och aktivering, samt regler 
för dess finansiering, och samtidigt 
säkerställa att verktyget är förenligt med 
EU:s konkurrensregler.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika volatilitet genom att använda självreglering av 
sektorn för att införa ett marknadsstyrningsverktyg. Sammanslutningarna kan spela denna 
roll under EU:s övervakning.

Ändringsförslag 458
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att stärka och komplettera de 
befintliga instrumenten för förvaltningen 
av marknaderna och se till att de fungerar 
väl, bör ett instrument införas som bygger 
på privat förvaltning av utbudet och 
samordning av de enskilda 
marknadsaktörerna. Marknadsaktörerna 
bör få möjlighet att dra in en produkt 
under regleringsåret med hjälp av 
erkända sammanslutningar av 
producentorganisationer av lämplig 
marknadsstorlek. Hittills har bildandet av 
producentorganisationer på 
mjölkmarknaden emellertid inte varit så 
framgångsrikt. Fram till dess att det har 
bildats producentorganisationer som är 
tillräckligt starka för att kunna förhandla 
om marknadsreglerna, måste man se till 
att det finns ett minimum av 
marknadsstabilitet för producenterna 
genom en anpassad marknadsordning 
som anpassar utbudet till efterfrågan i 
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Europa. Därför bör mjölkkvotsystemet 
förlängas till 2017.

Or. de

Ändringsförslag 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Den befintliga ordningen för utdelning 
av livsmedel till de sämst ställda i unionen
ingår i den gemensamma 
jordbrukspolitiken, men bör omfattas av 
en separat förordning för att bättre
återspegla ordningens mål vad gäller social 
sammanhållning. Denna förordning bör 
emellertid innehålla bestämmelser om 
avyttring av produkter som omfattas av 
offentlig intervention, så att dessa kan 
användas inom ordningen.

(24) Den befintliga ordningen för utdelning 
av livsmedel till de sämst ställda i unionen
bör behållas, med lämplig rättslig grund
för att återspegla ordningens mål vad gäller 
social sammanhållning och för att 
möjliggöra dess bidrag till Europa 2020-
målet att minska fattigdomen i unionen.
Denna förordning bör emellertid innehålla 
bestämmelser om avyttring av produkter 
som omfattas av offentlig intervention och 
privat lagring, så att dessa kan användas 
inom ordningen.

Or. en

Ändringsförslag 460
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Barns konsumtion av frukt, grönsaker 
och mjölkprodukter bör främjas, bland 
annat genom att man varaktigt ökar 
andelen frukt och grönsaker i barns 
kosthållning i den ålder då deras matvanor 
grundläggs. Det är därför lämpligt att 

(25) Barns konsumtion av frukt, grönsaker 
och mjölkprodukter bör främjas, bland 
annat genom att man varaktigt ökar 
andelen frukt och grönsaker i barns 
kosthållning i den ålder då deras matvanor 
grundläggs. Det är därför lämpligt att 
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främja unionsstöd för finansiering eller 
medfinansiering av utdelning till skolbarn 
av sådana produkter.

främja inte bara unionsstöd för 
finansiering eller medfinansiering av 
utdelning till skolor, förskolor och 
fritidsverksamhet, utan även, vad gäller 
grönsaker, ett unionsstöd för att bidra till 
att förbättra bilden av och uppfattningen 
om färska grönsaker, såväl bland barn 
men också bland deras familjer, för att 
uppmuntra dem att konsumera mer 
grönsaker.

Or. fr

Ändringsförslag 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Olivolja är en viktig ingrediens i 
medelhavsdieten. Flera studier som har 
offentliggjorts under de senaste 
årtiondena har visat på ett samband 
mellan olivolja i kosten och förbättrad 
hjärt-kärlhälsa, ett starkare 
immunförsvar och bättre kontroll på 
andra allvarliga folkhälsoproblem. 
Konsumtionen av olivolja i EU behöver 
främjas. Mot bakgrund av detta bör 
kommissionen senast ett år efter det att 
denna förordning har trätt i kraft utarbeta 
ett program liknande programmen för att 
främja konsumtionen av mjölkprodukter 
och frukt och grönsaker i utbildnings-
och hälsovårdsinrättningar. 
Medlemsstaternas deltagande i detta 
program bör vara frivilligt. EU-medel till 
medlemsstater som vill delta bör vara 
liknande de medel som ges i de ovan 
nämnda befintliga programmen.

Or. es
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Ändringsförslag 462
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Kommissionen bör ges möjlighet att 
genom delegerade akter införa program 
för främjande av skolbarns konsumtion 
av andra produkter än frukt och 
grönsaker och mjölkprodukter.

Or. es

Motivering

Andra sektorer behöver inkluderas i detta framgångsrika system.

Ändringsförslag 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) I vissa medlemsstater är 
producenterna organiserade endast i 
mycket liten omfattning, och 
producentorganisationerna är svaga, för 
att inte säga icke-existerande. 
Medlemsstaterna får, med beaktande av 
deras specifika situation och av i vilken 
utsträckning producentorganisationer har 
utvecklats på deras territorium, välja att 
ha behöriga nationella myndigheter som 
utför de uppgifter som 
producentorganisationer vanligtvis utför.

Or. pt
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Ändringsförslag 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Ordningen för stöd till 
producentorganisationer för 
humleproducenter utnyttjas endast i en 
medlemsstat. För att skapa flexibilitet och 
harmonisera politiken för sektorn med 
andra sektorer bör stödordningen avslutas 
och producentorganisationerna bör ges 
möjlighet att få stöd inom ramen för 
åtgärderna för landsbygdsutveckling.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 465
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I denna förordning görs åtskillnad 
mellan å ena sidan frukt och grönsaker, 
vilket inbegriper frukt och grönsaker för 
saluföring och frukt och grönsaker avsedda 
för bearbetning, och å andra sidan 
bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.
Reglerna för producentorganisationer, 
verksamhetsprogram och unionens 
ekonomiska stöd gäller endast frukt och 
grönsaker och frukt och grönsaker som 
endast är avsedda för bearbetning.

(32) I denna förordning görs åtskillnad 
mellan å ena sidan frukt och grönsaker, 
vilket inbegriper frukt och grönsaker för 
saluföring och frukt och grönsaker avsedda 
för bearbetning, och å andra sidan 
bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.

Or. es
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Ändringsförslag 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I denna förordning görs åtskillnad 
mellan å ena sidan frukt och grönsaker, 
vilket inbegriper frukt och grönsaker för 
saluföring och frukt och grönsaker avsedda 
för bearbetning, och å andra sidan 
bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.
Reglerna för producentorganisationer, 
verksamhetsprogram och unionens 
ekonomiska stöd gäller endast frukt och 
grönsaker och frukt och grönsaker som 
endast är avsedda för bearbetning.

(32) I denna förordning görs åtskillnad 
mellan å ena sidan frukt och grönsaker, 
vilket inbegriper frukt och grönsaker för 
saluföring som färskvaror och frukt och 
grönsaker avsedda för bearbetning, och å 
andra sidan bearbetad frukt och bearbetade 
grönsaker. Reglerna för 
producentorganisationer, 
verksamhetsprogram och unionens 
ekonomiska stöd gäller endast frukt och 
grönsaker och frukt och grönsaker som 
endast är avsedda för bearbetning.

Or. es

Ändringsförslag 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Frukt- och grönsaksproduktionen 
kännetecknas av faktorer som gör den 
oförutsägbar och produkterna har 
begränsad hållbarhetstid. Även begränsade 
överskott kan störa marknaden kraftigt. Det 
bör därför antas åtgärder för krishantering 
och sådana åtgärder bör även 
fortsättningsvis ingå i 
verksamhetsprogrammen.

(33) Frukt- och grönsaksproduktionen 
kännetecknas av faktorer som gör den 
oförutsägbar och produkterna har 
begränsad hållbarhetstid. Även begränsade 
överskott kan störa marknaden kraftigt. Det 
bör därför antas åtgärder för krishantering,
till exempel tillbakadragande från 
marknaden eller kalendrar för import 
mellan medlemsstater, och sådana åtgärder 
bör även fortsättningsvis ingå i 
verksamhetsprogrammen.

Or. fr
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Ändringsförslag 468
Alfreds Rubiks

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Stöd till etablering av 
producentgrupper bör beviljas inom alla 
sektorer i alla medlemsstater inom ramen 
för politiken för landsbygdsutveckling, 
varför det specifika stödet inom frukt- och 
grönsakssektorn bör upphöra.

(35) Stöd till etablering av 
producentgrupper bör beviljas inom alla 
sektorer i alla medlemsstater inom ramen 
för politiken för landsbygdsutveckling, 
varför det specifika stödet (inklusive 
investeringar) inom frukt- och 
grönsakssektorn bör upphöra.

Or. lv

Ändringsförslag 469
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Stöd till etablering av 
producentgrupper bör beviljas inom alla 
sektorer i alla medlemsstater inom ramen 
för politiken för landsbygdsutveckling, 
varför det specifika stödet inom frukt- och 
grönsakssektorn bör upphöra.

(35) Stöd till etablering av 
producentgrupper bör beviljas inom alla 
sektorer i alla medlemsstater inom ramen 
för politiken för landsbygdsutveckling, 
varför det specifika stödet inom frukt- och 
grönsakssektorn bör upphöra. Detta stöd 
bör inte snedvrida konkurrensvillkoren 
för jordbrukare och deras 
producentorganisationer på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Det är viktigt att se till att det finns 
stödåtgärder i vinsektorn som kan stärka 
konkurrenskraftiga strukturer. Dessa 
stödåtgärder bör definieras och finansieras 
av unionen, men det bör överlåtas åt 
medlemsstaterna dels att välja lämpliga 
åtgärder för att täcka behoven inom deras 
regionala organ, varvid hänsyn eventuellt 
måste tas till dessa organs särskilda 
förhållanden, dels att integrera åtgärderna i 
nationella stödprogram. Medlemsstaterna 
bör ha ansvaret för genomförandet av 
sådana program.

(39) Det är viktigt att se till att det finns 
stödåtgärder i vinsektorn. Dessa 
stödåtgärder bör definieras och finansieras 
av unionen, men det bör överlåtas åt 
medlemsstaterna dels att välja lämpliga 
åtgärder för att täcka behoven inom deras 
regionala organ, varvid hänsyn eventuellt 
måste tas till dessa organs särskilda 
förhållanden, dels att integrera åtgärderna i 
nationella stödprogram. Medlemsstaterna 
bör ha ansvaret för genomförandet av 
sådana program.

Or. fr

Ändringsförslag 471
Astrid Lulling

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En viktig stödberättigad åtgärd i 
nationella stödprogram bör vara 
säljfrämjande och saluföring av vin från 
unionen i tredjeland. Verksamheter 
inriktade på omstrukturering och 
omställning bör även fortsättningsvis 
finansieras på grund av de positiva 
strukturella verkningarna på vinsektorn.
Investeringar i vinsektorn som är inriktade 
på att förbättra företagens ekonomiska 
resultat bör också stödjas. Stöd till 
destillation av biprodukter bör vara en 
åtgärd som står till förfogande för 
medlemsstater som önskar använda ett 
sådant instrument för att säkerställa 
vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön.

(40) En viktig stödberättigad åtgärd i 
nationella stödprogram bör vara 
säljfrämjande och saluföring av vin från 
unionen i unionen och i tredjeland. 
Verksamheter inriktade på omstrukturering 
och omställning bör även fortsättningsvis 
finansieras på grund av de positiva 
strukturella verkningarna på vinsektorn.
Investeringar i vinsektorn som är inriktade 
på att förbättra företagens ekonomiska 
resultat bör också stödjas. Stöd till 
destillation av biprodukter bör vara en 
åtgärd som står till förfogande för 
medlemsstater som önskar använda ett 
sådant instrument för att säkerställa
vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön.

Or. fr
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Ändringsförslag 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Vid katastrofer, såväl naturliga som 
orsakade av människan, bör jordbrukare i 
medlemsstaterna omfattas av offentliga 
jordbruksförsäkringar som garanterar 
dem en skälig skyddsnivå.

Or. pt

Ändringsförslag 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Biodling kännetecknas av skillnader i 
produktionsvillkor och avkastning samt 
spridning och mångfald i fråga om 
ekonomiska aktörer, både på produktions-
och saluföringsnivå. Med tanke på 
varroasjukans utbredning i flera 
medlemsstater under de senaste åren och 
de problem som sjukdomen medför för 
honungsproduktionen krävs det fortfarande 
åtgärder på unionsnivå, eftersom 
sjukdomen inte kan utrotas helt och måste 
behandlas med godkända medel. Under 
sådana omständigheter och för att förbättra 
produktionen och saluföringen av 
biodlingsprodukter i unionen, bör det vart 
tredje år utarbetas nationella program i 
syfte att förbättra de allmänna villkoren 
inom produktion och saluföring av 
biodlingsprodukter. Dessa nationella 
program bör delvis finansieras av unionen.

(44) Biodling kännetecknas av skillnader i 
produktionsvillkor och avkastning samt 
spridning och mångfald i fråga om 
ekonomiska aktörer, både på produktions-
och saluföringsnivå. Med tanke på 
varroasjukans utbredning i flera 
medlemsstater under de senaste åren och 
de problem som sjukdomen medför för 
honungsproduktionen krävs det fortfarande 
samordnade åtgärder på unionsnivå, inom 
ramen för den europeiska 
veterinärmedicinska politiken, eftersom 
sjukdomen inte kan utrotas helt och måste 
behandlas med godkända medel. Under 
sådana omständigheter och för att förbättra 
binas hälsa och produktionen och 
saluföringen av biodlingsprodukter i 
unionen, bör det vart tredje år utarbetas 
nationella program i syfte att förbättra de 
allmänna villkoren inom produktion och 
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saluföring av biodlingsprodukter. Dessa 
nationella program bör delvis finansieras 
av unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Tillämpningen av handelsnormer för 
jordbruksprodukter kan bidra till att 
förbättra de ekonomiska villkoren för 
produktion och saluföring av dessa 
produkter samt produkternas kvalitet. Det 
ligger därför i producenternas, 
handelsidkarnas och konsumenternas 
intresse att sådana normer tillämpas.

(48) Tillämpningen av handelsnormer för 
jordbruksprodukter kan bidra till att 
förbättra de ekonomiska villkoren för 
produktion och saluföring av dessa 
produkter samt produkternas kvalitet. Det 
ligger därför i producenternas, 
handelsidkarnas och konsumenternas 
intresse att sådana normer tillämpas. För 
att säkra dessa förbättringar på det 
ekonomiska och kvalitativa planet bör 
man i denna förordning och dess 
tillämpningsföreskrifter inkludera alla 
tidigare bestämmelser om en samlad 
marknadsordning och dess 
tillämpningsföreskrifter gällande 
särskilda normer, bland annat för 
ursprungsbeteckningar, ytterligare krav 
för saluföring av frukt och grönsaker och 
innehållet i normerna för kött från 
nötkreatur som är tolv månader eller 
äldre, mjölk och mjölkprodukter, bredbart 
fett, ägg och fjäderfäkött, humle och 
honung.

Or. fr

Ändringsförslag 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly
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Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Säljfrämjande åtgärder och 
saluföring av EU-producerade 
jordbruksprodukter i EU och i tredje land 
bör vara bland de främsta 
stödberättigande åtgärderna i nationella 
stödprogram.

Or. en

Ändringsförslag 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Med hänsyn till konsumenternas 
intresse av att få tillräcklig och tydlig 
produktinformation, bör det framför allt 
vara möjligt att ge lämpliga upplysningar 
om produktionsplats. Produktionsplatsen 
ska anges på en efter omständigheterna i 
det enskilda fallet lämplig geografisk nivå, 
samtidigt som hänsyn tas till vissa 
sektorers särdrag, framför allt när det gäller 
bearbetade jordbruksprodukter.

(54) Eftersom ursprung är en användbar 
uppgift för konsumenter och för 
saluföringen av producentens produkter 
bör skyldigheten att uppge produkters 
ursprung utvidgas, i samstämdhet med 
innehållet i förordningen om information 
till konsumenter. Produktionsplatsen bör
också anges på en efter omständigheterna i 
det enskilda fallet lämplig geografisk nivå, 
samtidigt som hänsyn tas till vissa 
sektorers särdrag, framför allt när det gäller 
bearbetade jordbruksprodukter.

Or. fr

Ändringsförslag 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Förslag till förordning
Skäl 82a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82a) Av ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade skäl och mot bakgrund av 
den fysiska planeringen i 
landbygdsområden med 
vinodlingstradition, och i syfte att gå 
utöver kraven på upprätthållande av 
kontrollen av, mångfalden hos, anseendet 
för och kvaliteten hos europeiska 
vinprodukter, bör man upprätthålla det 
befintliga systemet för 
planteringsrättigheter inom vinsektorn, 
samtidigt som man moderniserar dess 
förvaltning och gör det mer flexibelt på 
medlemsstatsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 478
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 82a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82a) Enligt förordning (EG) 
nr 1234/2007 löper sockerkvoterna ut 
den 30 september 2015. För att garantera 
sektorn en smidig övergång i samband 
med avskaffandet av kvotsystemet bör 
systemet förlängas med två år.

Or. en

Motivering

En förlängning av kvotsystemet med två år ger sektorn en mjuklandning. Förlängningen bör 
begränsas till två år för att göra sockersektorn konkurrenskraftigare.

Ändringsförslag 479
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Skäl 82a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82a) Enligt förordning (EG) 
nr 1234/2007 löper sockerkvoterna ut 
den 30 september 2015. För att garantera 
sektorn en smidig övergång i samband 
med avskaffandet av kvotsystemet bör 
systemet förlängas med två år.

Or. en

Motivering

En förlängning av kvotsystemet med två år ger sektorn en mjuklandning. Förlängningen bör 
begränsas till två år för att göra sockersektorn konkurrenskraftigare.

Ändringsförslag 480
Esther Herranz García

Förslag till förordning
Skäl 82a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82a) Det nuvarande systemet för 
planteringsrätter inom vinsektorn bör 
behållas på obestämd tid av ekonomiska, 
sociala och miljömässiga skäl och mot 
bakgrund av strategier för 
regionalplanering i landsbygdsområden 
med en vinodlingstradition, och för att gå 
utöver kraven på att behålla kontroll över 
europeiska vinprodukter och upprätthålla 
deras mångfald, prestige och kvalitet.

Or. es

Ändringsförslag 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Förslag till förordning
Skäl 82a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82a) Av såväl ekonomiska, sociala och 
miljörelaterade skäl som av hänsyn till 
bevarande av arvet och till den fysiska 
planeringen i landbygdsområden med 
vinodlingstradition, och i syfte att gå 
utöver kraven på upprätthållande av 
kontrollen av, mångfalden hos, anseendet 
för och kvaliteten hos europeiska 
vinprodukter, bör man upprätthålla det 
befintliga systemet för 
planteringsrättigheter inom vinsektorn.

Or. fr

Ändringsförslag 482
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 82a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82a) Systemet med mjölkkvoter kommer 
att fortsätta gälla fram till dess att 
alternativa åtgärder har vidtagits – när 
konsekvenserna har bedömts – för att 
upprätthålla balansen på marknaden, 
garantera att det alltid finns mjölk och 
mjölkprodukter på unionsmarknaden och 
minimera sådana negativa effekter, på 
regional, nationell och lokal nivå, som 
producenterna kan drabbas av när 
systemet avskaffas.

Or. pt

Ändringsförslag 483
Maria do Céu Patrão Neves
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Förslag till förordning
Skäl 82b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(82b) Systemet med mjölkkvoter kommer 
att fortsätta gälla fram till dess att 
alternativa åtgärder har vidtagits – när 
konsekvenserna har bedömts – för att 
upprätthålla balansen på marknaden, 
garantera att det alltid finns mjölk och 
mjölkprodukter på unionsmarknaden och 
minimera sådana negativa effekter på 
lokal, regional eller nationell nivå som 
mjölkproducenterna kan drabbas av när 
systemet avskaffas.

Or. pt

Ändringsförslag 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Efter det att kvotsystemet har upphört 
kommer det fortfarande att krävas 
särskilda åtgärder för att säkerställa en 
rättvis balans mellan sockerföretagens 
och sockerbetsodlarnas respektive 
rättigheter och skyldigheter. Det bör 
därför fastställas standardbestämmelser 
för de avtal som dessa ingår sinsemellan.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 485
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 83
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Efter det att kvotsystemet har upphört 
kommer det fortfarande att krävas
särskilda åtgärder för att säkerställa en 
rättvis balans mellan sockerföretagens och 
sockerbetsodlarnas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det bör därför fastställas 
standardbestämmelser för de avtal som 
dessa ingår sinsemellan.

(83) Inom sockersektorn krävs det
särskilda åtgärder för att säkerställa en 
rättvis balans mellan sockerföretagens och 
sockerbetsodlarnas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det bör därför fastställas 
standardbestämmelser för de avtal som 
dessa ingår sinsemellan.

Or. pt

Ändringsförslag 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83) Efter det att kvotsystemet har upphört
kommer det fortfarande att krävas särskilda 
åtgärder för att säkerställa en rättvis balans 
mellan sockerföretagens och 
sockerbetsodlarnas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det bör därför fastställas 
standardbestämmelser för de avtal som 
dessa ingår sinsemellan.

(83) Det kommer fortfarande att krävas 
särskilda åtgärder för att säkerställa en 
rättvis balans mellan sockerföretagens och 
sockerbetsodlarnas respektive rättigheter 
och skyldigheter. Det bör därför fastställas 
standardbestämmelser för de avtal som 
dessa ingår sinsemellan.

Or. pt

Ändringsförslag 487
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 83a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83a) EU:s sockerproduktionsmarknader 
påverkas dels av kvotsystemet för 
produktion av sockerbetor, dels av 
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tullarna på import av sockerrör, och den 
senaste produktionsutvecklingen medför 
såväl större sockerbetsskördar som högre 
kostnader och priser på 
sockerrörsmarknaden. Detta innebär att 
betor snabbt har blivit en råvara med 
global konkurrenskraft. Därför måste 
avskaffandet av kvotsystemet för 
sockerbetor gå hand i hand med en 
reform och ett avskaffande av 
importtullar på sockerrör. Dessutom har 
bearbetningskapaciteten i vissa 
medlemsstater en monopolistisk struktur, 
vilket kan leda till en snedvridning av 
marknaden och utgöra ett hinder för 
odlare. Investeringar i 
bearbetningskapacitet är dock långsiktiga, 
och därför bör avskaffandet av 
sockerbetskvoterna inbegripa en lämplig 
övergångsperiod för att sockersektorn i 
stort ska garanteras en mjuklandning och 
för att man ska kunna bidra till 
investeringstrygghet för att stödja en 
utökning av bearbetningskapaciteten. Ett 
avskaffande av sockerbetskvoter måste gå 
hand i hand med ett avskaffande av 
tullstrukturerna för sockerrörsimport. 
Kommissionens ambition att avskaffa 
sockerbetskvoten till 2015 är välkommen, 
men detta avskaffande måste gå hand i 
hand med en fullständig och fortgående 
analys av konsekvenserna såväl på 
världsmarknaden som på den inre 
marknaden. För att kunna trygga 
försörjningen till europeiska konsumenter 
bör man se till att förändringar av 
sockerbetskvoten åtföljs av ett 
avskaffande av tull på sockerrörsimport. 
Därför kan det bli nödvändigt att skjuta 
upp slutdatumet för sockerbetskvoterna 
till efter 2015, men detta uppskjutande får 
dock inte innebära att systemet förlängs 
längre än till 2020.

Or. en
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Ändringsförslag 488
Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 83a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83a) För att garantera sunda 
konkurrensvillkor och en diversifierad 
försörjning inom EU:s sockersektor bör 
kommissionen säkerställa en rättvis 
balans i fråga om rättigheter och 
skyldigheter mellan 
sockerrörsproducenter och 
sockerbetsproducenter. I de fall då 
importen av rörsocker från 
förmånsbehandlade handelspartner är 
lägre än vad man förutspått bör 
kommissionen tillåta mer tullfri import 
för att garantera en tillräcklig mängd 
råvaror på EU:s sockermarknad.

Or. en

Motivering

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Ändringsförslag 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 83a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83a) Denna förordning bör säkerställa 
att medlemsstaterna kan återvinna 
betproduktionskvoter för raffinering av 
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socker, särskilt de länder som har gått 
miste om sina kvoter och som nu är helt 
beroende av import av råvaror för 
bearbetning. Förordningen bör dessutom 
säkerställa en rättvis tillgång till råvaror 
för sockerproduktion.

Or. pt

Ändringsförslag 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 83a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(83a) Kvotsystemet som ett 
marknadsregleringsinstrument bör 
behållas och förbättras.

Or. fr

Ändringsförslag 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att ge sockerbetsodlare 
möjlighet att slutföra sin anpassning till 
den långtgående reform som genomfördes 
inom sockersektorn 2006 och fortsätta 
öka sin konkurrenskraft bör man 
förlänga en reviderad version av det 
nuvarande kvotsystemet till slutet av 
regleringsåret 2019–2020, om kvoterna 
inte avskaffas 2015 som planerat. Det 
reviderade systemet bör göra det möjligt 
för samtliga medlemsstater att begagna 
sig av sockerkvoter om de så önskar. Stöd 
från unionen bör inriktas på en utökning 
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av sockerindustrin i EU, och stöd bör 
tillhandahållas för startkostnader för 
sockerbearbetningsverksamhet i 
medlemsstaterna. De betydande och 
återkommande spänningarna på den 
europeiska sockermarknaden kräver dock 
att man inför en mekanism som, så länge 
det är nödvändigt, automatiskt 
omklassificerar utomkvotssocker till 
kvotsocker, så att den strukturella 
balansen på marknaden kan bevaras.

Or. en

Motivering

Eftersom EU endast är självförsörjande till 85 % på sockerproduktion är det nödvändigt att 
utöka industrin.

Ändringsförslag 492
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att sockerbetsodlare ska ges 
möjlighet att slutföra sin anpassning till 
den långtgående reform som genomfördes 
inom sockersektorn 2006 och fortsätta 
öka sin konkurrenskraft, bör det 
nuvarande kvotsystemet förlängas till 
slutet av regleringsåret 2019–2020. Likväl 
behövs det, med hänsyn till spänningarna 
på den europeiska sockermarknaden, en 
mekanism som, så länge som det är 
nödvändigt, säkerställer att 
utomkvotssocker automatiskt kan göras 
tillgängligt på marknaden, för att man på 
så sätt ska kunna bevara den strukturella 
jämvikten på denna marknad.

Or. pl
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Motivering

Detta ändringsförslag formaliserar den nuvarande situationen genom att göra det möjligt att 
släppa ut vissa kvantiteter utomkvotssocker på unionens marknad. Syftet är att ge klarhet 
angående rättsläget och stabilitet på marknaden. Särskilt beslutet att göra utomkvotssocker 
tillgängligt på marknaden (snarare än att omidentifiera det) bör fattas på grundval av en 
analys av kvantitativa uppgifter.

Ändringsförslag 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) I syfte att möjliggöra för betodlarna 
att fullborda sin anpassning till den 
långtgående reform som genomfördes 
inom sockersektorn 2006 och för att 
fullfölja de konkurrensinsatser som 
pågått sedan dess, bör man förlänga det 
befintliga kvotsystemet minst till utgången 
av regleringsåret 2019/2020. De starka 
och återkommande spänningarna på den 
europeiska sockermarknaden innebär 
emellertid att det behövs en mekanism så 
att socker utom kvoterna automatiskt och 
så länge det är nödvändigt blir till 
kvotsocker, för att på så sätt bevara den 
strukturella jämvikten på denna marknad.

Or. de

Ändringsförslag 494
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att sockerbetsodlare ska ges 
möjlighet att slutföra sin anpassning till 
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den långtgående reform som genomfördes 
inom sockersektorn 2006 och fortsätta 
öka sin konkurrenskraft bör det 
nuvarande kvotsystemet förlängas till 
slutet av regleringsåret 2019–2020. 
Spänningarna på den europeiska 
sockermarknaden kräver dock att man 
inför en mekanism som, så länge det är 
nödvändigt, tillhandahåller möjligheten 
att automatiskt släppa ut utomkvotssocker 
på marknaden, så att den strukturella 
balansen på marknaden kan bevaras.

Or. en

Motivering

Härigenom formaliseras den nuvarande situationen som gör det möjligt att släppa ut vissa 
kvantiteter utomkvotssocker på unionens marknad. Ändringsförslaget har lagts fram i syfte att 
garantera rättslig klarhet och stabilitet på marknaden. I synnerhet beslutet att släppa ut 
utomkvotssocker på marknaden (inte omklassificera det) bör grunda sig på en analys av 
kvantitativa uppgifter (och inte på ”betydande och återkommande spänningar”, eftersom 
dessa termer ger utrymme för tolkning).

Ändringsförslag 495
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) I syfte att möjliggöra för betodlarna 
att fullborda sin anpassning till den 
djupgående reform som genomfördes 
inom sockersektorn 2006 och i syfte att 
fullfölja de konkurrensinsatser som 
pågått sedan dess bör man förlänga det 
befintliga kvotsystemet ända till utgången 
av regleringsåret 2019–2020. Likväl leder 
de starka och återkommande spänningar 
som kan iakttas på den europeiska 
sockermarknaden till att det behövs en 
mekanism för att, så länge som det är 
nödvändigt, automatiskt leverera 
utomkvotssocker, för att på så sätt bevara 
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den strukturella jämvikten på denna 
marknad.

Or. fr

Ändringsförslag 496
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) I syfte att möjliggöra för odlarna av 
sockerbetor och sockerrör att fortsätta sin 
anpassning till den djupgående reform 
som genomfördes inom sockersektorn 
2006 och i syfte att fullfölja de 
konkurrensinsatser som pågått sedan dess 
bör man förlänga det befintliga 
kvotsystemet åtminstone till utgången av 
regleringsåret 2019–2020. Likväl leder de 
starka och återkommande spänningar 
som kan iakttas på den europeiska 
sockermarknaden till att det behövs en 
mekanism för att, så länge som det är 
nödvändigt, automatiskt återkvalificera 
utomkvotssocker till kvotsocker för att på 
så sätt bevara den strukturella jämvikten 
på denna marknad.

Or. fr

Ändringsförslag 497
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) Kommissionen bör, inför det 
slutliga och definitiva avskaffandet av 
kvotsystemet till 2020, före den 1 juli 2018 
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lägga fram en rapport för parlamentet 
och rådet om lämpliga åtgärder för att 
avskaffa kvotsystemet och åtgärder som 
behövs för att garantera sektorn en 
mjuklandning.

Or. en

Ändringsförslag 498
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) Före den 1 juli 2018 bör 
kommissionen lägga fram en rapport för 
parlamentet och rådet om lämpliga sätt att 
lämna det befintliga kvotsystemet och om 
sektorns framtid efter 2020, och denna 
rapport bör innehålla alla förslag som 
krävs för att förbereda hela sektorn för 
tiden efter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) I syfte att anpassa 
EU:s importsystem för socker och 
isoglukos med sockerreformen från 2006 
och med avskaffandet av kvotsystemet bör 
kommissionen ändra Gemensamma 
tulltaxan för följande produkter: 
(a) Socker enligt KN-nummer 1701. 
(b) Isoglukos enligt KN-nummer 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 
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1702 90 30. Till dess att kvotsystemet har 
avskaffats bör kommissionen vid 
försörjningsbrist kunna upphäva 
importtullarna tillfälligt.

Or. en

Motivering

Avskaffandet av sockerkvoten kommer att kräva ytterligare justeringar av EU:s importsystem 
för att man ska kunna undvika en orimligt hög koncentration av utbudet och möjliggöra 
tillräcklig tillgång till råvaror på underskottsmarknader. Fram till dess kan importtullarna 
behöva upphävas på ad hoc-basis vid försörjningsbrist, så att den europeiska 
livsmedelsindustrins och de europeiska rörsockerraffinaderiernas konkurrenskraft kan 
säkerställas.

Ändringsförslag 500
Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) I syfte att anpassa EU:s 
importsystem för socker och isoglukos 
med sockerreformen från 2006 och med 
avskaffandet av kvotsystemet bör 
kommissionen ändra Gemensamma 
tulltaxan för följande produkter: 
(a) Socker enligt KN-nummer 1701. 
(b) Isoglukos enligt KN-nummer 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 
1702 90 30. Till dess att kvotsystemet har 
avskaffats bör kommissionen vid 
försörjningsbrist kunna upphäva 
importtullarna tillfälligt.

Or. en

Ändringsförslag 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att garantera sunda 
konkurrensvillkor och en diversifierad 
försörjning inom EU:s sockersektor bör 
kommissionen säkerställa en rättvis 
balans i fråga om rättigheter och 
skyldigheter mellan rörsockerproducenter 
och betsockerproducenter. I de fall då 
importen av rörsocker från 
förmånsbehandlade handelspartner är 
lägre än vad man förutspått bör 
kommissionen tillåta mer tullfri import 
för att garantera en tillräcklig mängd 
råvaror på EU:s sockermarknad.

Or. en

Ändringsförslag 502
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att ta hänsyn till de särskilda 
förhållandena i sockersektorn bör 
kommissionen garantera en rättvis balans 
beträffande rättigheter och skyldigheter
mellan producenterna inom 
EU:s sockersektor, såsom rättvis tillgång 
till råvaror för alla aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 503
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 84a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84a) För att ta hänsyn till de särskilda 
förhållandena i sockersektorn bör 
kommissionen garantera en rättvis balans 
beträffande rättigheter och skyldigheter
mellan producenterna inom 
EU:s sockersektor, såsom rättvis tillgång 
till råvaror för alla aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Skäl 84b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84b) Kommissionen bör även före den 
1 juli 2018 lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
lämpliga bestämmelser för perioden efter 
ett eventuellt upphävande av det befintliga 
kvotsystemet och om sektorns framtid 
efter 2020, som även innehåller förslag 
om hur hela sektorn kan förberedas för 
tiden efter 2020.

Or. de

Ändringsförslag 505
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Skäl 84b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84b) Före den 1 juli 2018 bör 
kommissionen lägga fram en rapport för 
parlamentet och rådet om lämpliga sätt att 
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lämna det befintliga kvotsystemet och om 
sektorns framtid efter 2020, och denna 
rapport bör innehålla alla förslag som 
krävs för att förbereda hela sektorn för 
tiden efter 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 506
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Skäl84b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84b) Kommissionen bör före 
den 1 juli 2018 lägga fram en rapport för 
parlamentet och rådet om lämpliga 
förfaranden för avskaffandet av det 
nuvarande kvotsystemet efter 2020. 
Denna rapport bör innehålla de förslag 
som behövs för att förbereda hela sektorn 
för perioden efter 2020.

Or. pl

Motivering

Den nuvarande samlade marknadsordningen för sockersektorn bör förlängas åtminstone till 
2020 för att möjliggöra för den europeiska sockersektorn att optimera sin effektivitet och 
förbättra sin konkurrenskraft, så att man kan motverka den instabilitet som karaktäriserar 
världssockermarknaden, säkra ett stabilt utbud i gemenskapen, leva upp till unionens 
internationella skyldigheter och garantera en rättvis fördelning av mervärde i 
produktionskedjan.

Ändringsförslag 507
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl84b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(84b) I enlighet med artikel 349 i 
fördraget bör hänsyn tas till den särskilda 
situationen för sockersektorn i de yttersta 
randområdena och stöd bör även i 
fortsättningen ges till sektorns överlevnad. 
Kommissionen bör inte på några villkor 
vidta åtgärder som går emot 
sockersektorns intressen i de yttersta 
randområdena, utan bör i stället ta 
särskild hänsyn till producenternas 
intresse och söka finna lösningar som gör 
det möjligt för sockerrörsodlare att tjäna 
en anständig inkomst.

Or. fr

Ändringsförslag 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Producentorganisationerna och 
sammanslutningarna av 
producentorganisationer har en viktig roll 
att spela när det gäller att koncentrera 
utbudet och främja bästa praxis.
Branschorganisationerna kan spela en 
viktig roll för att möjliggöra en dialog 
mellan aktörerna i leveranskedjan och
främja bästa praxis och öppenhet och insyn 
på marknaden. De befintliga reglerna för 
hur producentorganisationer respektive 
sammanslutningar av 
producentorganisationer definieras och om 
vad som krävs för erkännande, omfattar för 
närvarande bara vissa sektorer och bör 
därför harmoniseras, strömlinjeformas och 
utvidgas så att erkännande kan beviljas på 
grundval av en unionslagstiftning som 
omfattar alla sektorer.

(85) Producentorganisationerna och 
sammanslutningarna av 
producentorganisationer har en viktig roll 
att spela när det gäller att koncentrera 
utbudet och främja bästa praxis. Man 
måste intensifiera insatserna i syfte att 
ytterligare stärka 
producentorganisationernas ställning i 
vissa medlemsstater. 
Branschorganisationerna kan spela en 
viktig roll för att möjliggöra en dialog 
mellan aktörerna i leveranskedjan och 
främja bästa praxis och öppenhet och insyn 
på marknaden. De befintliga reglerna för 
hur producentorganisationer respektive 
sammanslutningar av 
producentorganisationer definieras och om 
vad som krävs för erkännande, omfattar för 
närvarande bara vissa sektorer och bör 



PE492.801v01-00 46/165 AM\907930SV.doc

SV

därför harmoniseras, strömlinjeformas och 
utvidgas så att erkännande kan beviljas på 
grundval av en unionslagstiftning som 
omfattar alla sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 509
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) Producentorganisationerna och 
sammanslutningarna av 
producentorganisationer har en viktig roll 
att spela när det gäller att koncentrera 
utbudet och främja bästa praxis.
Branschorganisationerna kan spela en 
viktig roll för att möjliggöra en dialog 
mellan aktörerna i leveranskedjan och 
främja bästa praxis och öppenhet och insyn 
på marknaden. De befintliga reglerna för 
hur producentorganisationer respektive 
sammanslutningar av 
producentorganisationer definieras och om 
vad som krävs för erkännande, omfattar för 
närvarande bara vissa sektorer och bör 
därför harmoniseras, strömlinjeformas och 
utvidgas så att erkännande kan beviljas på 
grundval av en unionslagstiftning som 
omfattar alla sektorer.

(85) Producentorganisationerna och 
sammanslutningarna av 
producentorganisationer har en viktig roll 
att spela när det gäller att koncentrera 
utbudet, förbättra saluföringen, korrigera 
obalanser i värdekedjan och främja bästa 
praxis. Branschorganisationerna kan spela 
en viktig roll för att möjliggöra en dialog 
mellan aktörerna i leveranskedjan och 
främja bästa praxis och öppenhet och insyn 
på marknaden. De befintliga reglerna för 
hur producentorganisationer respektive 
sammanslutningar av 
producentorganisationer definieras och om 
vad som krävs för erkännande, omfattar för 
närvarande bara vissa sektorer och bör 
därför harmoniseras, strömlinjeformas och 
utvidgas så att erkännande kan beviljas på 
grundval av en unionslagstiftning som 
omfattar alla sektorer.

Or. es

Motivering

Producentorganisationer kan utgöra uppgifter som idag utförs av rapporter, kommissionens 
experter och högnivågrupper.
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Ändringsförslag 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Skäl 85a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85a) Uppgifter som samlas in genom 
informationssystemet för 
jordbruksföretagens 
redovisningsuppgifter bör beaktas när 
man utför studier och forskning i syfte att 
förebygga kriser inom de olika 
jordbrukssektorerna, eftersom dessa 
uppgifter återspeglar jordbrukens 
resultat. Uppgifterna bör utgöra ett 
värdefullt redskap för förebyggande och 
hantering av kriser.

Or. it

Ändringsförslag 511
George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 85a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85a) Med avskaffandet av systemet för 
planteringsrätter i sikte och i syfte att 
förbättra och stabilisera den 
gemensamma vinmarknadens funktion 
måste branschorganisationer inom 
vinsektorn ges möjlighet att fatta beslut 
för att förvalta produktionspotentialen. 
Det behövs särskilda bestämmelser för att 
möjliggöra för representativa 
branschorganisationer inom vinsektorn 
att förvalta produktionspotentialen.

Or. en
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Ändringsförslag 512
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) När det gäller levande växter, nöt-
och kalvkött, griskött, får- och getkött, ägg 
och fjäderfäkött bör det finnas möjlighet 
att anta vissa åtgärder för att anpassa 
utbudet till marknadsefterfrågan, vilket 
kan bidra till att marknaderna stabiliseras 
och till att säkra en skälig levnadsstandard 
för det berörda jordbrukssegmentet.

(87) När det gäller jordbrukare som 
producerar en eller fler av produkterna i 
bilaga I, bör det finnas möjlighet att anta 
vissa åtgärder för att säkra en skälig 
levnadsstandard. Detta innebär till 
exempel att aktiva jordbrukare bör få ett 
rättvist och rimligt pris för sina produkter, 
vilket inbegriper kompensation för 
hållbarhetsinvesteringar.

Or. en

Ändringsförslag 513
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(87) När det gäller levande växter, nöt- och 
kalvkött, griskött, får- och getkött, ägg och 
fjäderfäkött bör det finnas möjlighet att 
anta vissa åtgärder för att anpassa utbudet 
till marknadsefterfrågan, vilket kan bidra 
till att marknaderna stabiliseras och till att 
säkra en skälig levnadsstandard för det 
berörda jordbrukssegmentet.

(87) När det gäller levande växter, nöt- och 
kalvkött, griskött, får- och getkött, 
kaninkött, ägg och fjäderfäkött bör det 
finnas möjlighet att anta vissa åtgärder för 
att anpassa utbudet till 
marknadsefterfrågan, vilket kan bidra till 
att marknaderna stabiliseras och till att 
säkra en skälig levnadsstandard för det 
berörda jordbrukssegmentet.

Or. es

Ändringsförslag 514
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att stimulera 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
branschorganisationer till att vidta åtgärder 
för att underlätta anpassa utbudet till 
marknadsefterfrågan, med undantag av 
åtgärder som rör återtag från marknaden, 
bör befogenhet att anta vissa akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
kvalitetsförbättrande åtgärder inom 
sektorerna för levande växter, nöt- och 
kalvkött, griskött, får- och getkött, ägg och 
fjäderfäkött, åtgärder som främjar en bättre 
organisation av produktion, bearbetning 
och saluföring. åtgärder som gör det lättare 
att följa marknadsprisutvecklingen, och 
åtgärder som möjliggör prognoser på kort 
och lång sikt på grundval av vilka 
produktionsmedel som används.

(88) För att stimulera 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer och 
branschorganisationer till att vidta åtgärder 
för att underlätta anpassa utbudet till 
marknadsefterfrågan, med undantag av 
åtgärder som rör återtag från marknaden, 
bör befogenhet att anta vissa akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
kvalitetsförbättrande åtgärder inom 
sektorerna för levande växter, nöt- och 
kalvkött, griskött, får- och getkött, 
kaninkött, ägg och fjäderfäkött, åtgärder 
som främjar en bättre organisation av 
produktion, bearbetning och saluföring. 
åtgärder som gör det lättare att följa 
marknadsprisutvecklingen, och åtgärder 
som möjliggör prognoser på kort och lång 
sikt på grundval av vilka produktionsmedel 
som används.

Or. es

Ändringsförslag 515
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 89a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89a) Systemet med mjölkkvoter kommer 
att fortsätta gälla fram till dess att man 
har kommit fram till ett sätt att 
upprätthålla balansen på marknaden, 
garantera att det alltid finns ett utbud av 
mjölk och mjölkprodukter på 
unionsmarknaden och minimera sådana 
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negativa effekter som kan uppstå på lokal 
eller regional nivå, särskilt i regioner som 
i hög grad är beroende av 
mjölkproduktion, eller på nationell nivå.

Or. pt

Ändringsförslag 516
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 89b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(89b) Enligt föregående skäl bör 
kommissionen utföra detaljerade 
konsekvensbedömningar av åtgärder för 
att upprätthålla balans på marknaden, 
garantera att det alltid finns ett utbud av 
mjölk och mjölkprodukter på 
unionsmarknaden och minimera sådana 
negativa effekter som kan uppstå på lokal 
eller regional nivå, särskilt i regioner som 
i hög grad är beroende av 
mjölkproduktion, eller på nationell nivå 
till följd av de marknadsförändringar som 
sannolikt kommer att följa av ett 
avskaffande av kvoterna.

Or. pt

Ändringsförslag 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 90a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90a) I vissa medlemsstater fördelas 
mervärde mycket ojämnt i 
livsmedelskedjan, och låga 
producentpriser har länge varit ett 
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problem. För att höja producentpriserna 
till förmån för producenterna, och 
därmed få till stånd en rättvis och jämn 
fördelning av mervärdet i kedjan, bör 
medlemsstaterna kunna anta former av 
interventioner, till exempel fastställa 
högsta marginaler för varje aktör i 
kedjan. 

Or. pt

Ändringsförslag 518
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på mejerimarknaden bör 
lämpliga kvantitativa gränser gälla för 
denna möjlighet.

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
priser, vilka dock inte bör underskrida 
den nivå där de täcker 
produktionskostnader och ger 
jordbrukare en anständig ersättning för 
deras arbete. I detta syfte bör en europeisk 
mjölkbyrå inrättas, med uppgiften att hela 
tiden följa utvecklingen för priser för 
producerade kvantiteter och genomföra 
ett baspris för produktion.
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Or. fr

Ändringsförslag 519
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) För att garantera en rationell
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på mejerimarknaden bör 
lämpliga kvantitativa gränser gälla för 
denna möjlighet.

(91) För att garantera en livskraftig
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera jordbrukare en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till
eventuella köpare stärkas, vilket bör leda 
till en rättvisare distribution av mervärde i 
leveranskedjan. För att dessa mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna 
uppnås bör det därför införas bestämmelser 
i enlighet med artiklarna 42 och 43.2 i 
fördraget som gör det möjligt för 
producentorganisationer bestående av 
jordbrukare eller deras sammanslutningar 
att för vissa eller alla medlemmars 
produktion förhandla med en köpare om
villkoren i alla kontrakt, för att undvika 
att köpare fastställer priser som inte 
täcker produktionskostnaderna.

Or. es

Motivering

De grundläggande principerna i bestämmelserna om mjölk (förordning (EU) nr 261/2012) 
måste tillämpas på alla transaktioner i sektorn.

Ändringsförslag 520
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 91
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på mejerimarknaden bör 
lämpliga kvantitativa gränser gälla för 
denna möjlighet.

(91) För att garantera en rationell och 
hållbar utveckling av produktionen och 
därigenom garantera aktiva jordbrukare en 
skälig levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av aktiva jordbrukare eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på marknaden bör lämpliga 
kvantitativa gränser gälla för denna 
möjlighet.

Or. en

Ändringsförslag 521
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 91

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 

(91) För att garantera en rationell 
utveckling av produktionen och därigenom 
garantera mjölkproducenterna en skälig 
levnadsstandard bör deras 
förhandlingsposition i förhållande till 
bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör 
leda till en rättvisare distribution av 
mervärde i leveranskedjan. För att dessa 
mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör 
det därför införas bestämmelser i enlighet 
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med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på mejerimarknaden bör 
lämpliga kvantitativa gränser gälla för 
denna möjlighet.

med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som 
gör det möjligt för producentorganisationer 
bestående av mjölkproducenter eller deras 
sammanslutningar att för vissa eller alla 
medlemmars produktion förhandla med 
mejerierna om avtalsvillkor, bland annat 
pris. För att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på mejerimarknaden bör 
lämpliga kvantitativa gränser gälla för 
denna möjlighet. Denna bestämmelse bör 
tillämpas på hela leveranskedjan, och 
därför inkludera även kooperativ.

Or. fr

Motivering

Enbart sådana producentorganisationer som jordbrukare har inrättat bör kunna 
kollektivförhandla. Dessa förhandlingar är mycket viktiga för att man ska kunna få till stånd 
en rättvisare fördelning av det värde som uppstår utefter leveranskedjan, där producenterna 
idag är väldigt förfördelade.

Ändringsförslag 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 91a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91a) Kommissionen bör föreslå åtgärder 
för att garantera sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter en mjuklandning innan 
kvoterna avskaffas 2015, i 
överensstämmelse med åtaganden gjorda 
2008. Flera alternativ bör övervägas för 
ett mer flexibelt tillvägagångssätt för 
medlemsstater med svårigheter, bland 
annat anpassningen av smörfett, eller en 
linjär minskning av tilläggsavgifter före 
2015.

Or. en
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Ändringsförslag 523
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 91a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(91a) För att möjliggöra för producenter 
att säkra en rättvis andel av vinsten i 
livsmedelskedjan måste unionens politik 
även täcka avtalsförhållandena mellan 
bearbetningsledet och försäljningsledet, 
och inom en övergripande strategi 
inkludera kedjans alla avtalsförhållanden 
i syfte att göra en rättvis fördelning ett 
uppnåeligt mål.

Or. pt

Ändringsförslag 524
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 93

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(93) För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer är tydligt definierade 
på ett sådant sätt att de bidrar till att dessa 
organisationers åtgärder fungerar effektivt, 
till att hänsyn tas till varje sektors särdrag, 
till att det säkras att 
konkurrenslagstiftningen efterlevs och till 
att den samlade marknadsordningen 
fungerar väl, bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
de specifika mål som dessa organisationer 
och sammanslutningar får, ska eller inte 

(93) För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer (inklusive 
jordbrukskooperativ), sammanslutningar 
av producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer är tydligt definierade 
på ett sådant sätt att de bidrar till att dessa 
organisationers åtgärder fungerar effektivt, 
till att hänsyn tas till varje sektors särdrag, 
till att det säkras att 
konkurrenslagstiftningen efterlevs, till att 
den samlade marknadsordningen fungerar 
väl och till att skydda vissa kollektiva 
nyttigheter, såsom miljö, folkhälsa, 
sociala standarder, klimat, djurs hälsa 
och välbefinnande och landskapet, bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
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ska sträva efter att nå, inbegripet när det 
gäller undantag från de mål som anges i 
denna förordning, organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, erkännande 
av dem, deras struktur, juridiska form, 
medlemskap, storlek, ansvarighet och 
verksamhet, konsekvenserna av att de 
erkänns, att erkännandet återkallas och 
sammanslagningar, när det gäller 
transnationella producentorganisationer 
och transnationella sammanslutningar av 
producentorganisationer, organisationers 
och sammanslutningars utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.
organisationers eller sammanslutningars 
avsättningsbara produktions minsta volym 
eller värde, när det gäller utvidgning av 
vissa av organisationernas regler så att de 
även omfattar icke-medlemmar och 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar, inbegripet en förteckning över 
striktare produktionsregler vars räckvidd 
kan utvidgas, när det gäller kompletterande 
krav avseende representativitet, när det 
gäller vilka ekonomiska områden som 
omfattas, även vad gäller kommissionens 
granskning av hur dessa definieras, när det 
gäller under vilken period en regel som 
lägst måste ha varit i kraft innan dess 
räckvidd kan utvidgas, när det gäller för 
vilka personer och organisationer en regel 
eller ett bidrag får tillämpas, samt när det 
gäller vid vilka omständigheter 
kommissionen får begära att en utvidgning 
av en regels räckvidd eller obligatoriskt 
bidrag stoppas eller dras tillbaka.

med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller de specifika 
mål som dessa organisationer och 
sammanslutningar får, ska eller inte ska 
sträva efter att nå, inbegripet när det gäller 
undantag från de mål som anges i denna 
förordning, organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, erkännande 
av dem, deras struktur, juridiska form, 
medlemskap, storlek, ansvarighet och 
verksamhet, konsekvenserna av att de 
erkänns, att erkännandet återkallas och 
sammanslagningar, när det gäller 
transnationella producentorganisationer 
och transnationella sammanslutningar av 
producentorganisationer, organisationers 
och sammanslutningars utläggande av 
verksamhet på entreprenad och 
tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.
organisationers eller sammanslutningars 
avsättningsbara produktions minsta volym 
eller värde, när det gäller utvidgning av 
vissa av organisationernas regler så att de 
även omfattar icke-medlemmar och 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar, inbegripet en förteckning över 
striktare produktionsregler vars räckvidd 
kan utvidgas, när det gäller kompletterande 
krav avseende representativitet, när det 
gäller vilka ekonomiska områden som 
omfattas, även vad gäller kommissionens 
granskning av hur dessa definieras, när det 
gäller under vilken period en regel som 
lägst måste ha varit i kraft innan dess 
räckvidd kan utvidgas, när det gäller för 
vilka personer och organisationer en regel 
eller ett bidrag får tillämpas, samt när det 
gäller vid vilka omständigheter 
kommissionen får begära att en utvidgning 
av en regels räckvidd eller obligatoriskt 
bidrag stoppas eller dras tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip 
fungera på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 
bygga på de åtaganden som gjorts inom 
ramen för Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar. 
Handelssystemet bör bygga på de 
åtaganden som gjorts inom ramen för 
Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip fungera 
på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 
bygga på de åtaganden som gjorts inom 
ramen för Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala 
avtal.

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip fungera 
på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 527
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip 
fungera på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 
bygga på de åtaganden som gjorts inom 
ramen för Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar. 
Handelssystemet bör bygga på de 
åtaganden som gjorts inom ramen för 
Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

Or. fr

Ändringsförslag 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 94

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip fungera 
på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 
bygga på de åtaganden som gjorts inom 
ramen för Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och bör i princip fungera på ett sätt som 
stabiliserar unionsmarknaden. 
Handelssystemet bör bygga på de 
åtaganden som gjorts inom ramen för 
Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 94
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip fungera 
på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden. Handelssystemet bör 
bygga på de åtaganden som gjorts inom 
ramen för Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

(94) En inre marknad förutsätter ett system 
för handel över unionens yttre gränser.
Handelssystemet bör innefatta importtullar 
och exportbidrag och bör i princip fungera 
på ett sätt som stabiliserar 
unionsmarknaden, utan att för den skull 
störa marknaderna i utvecklingsländer. 
Handelssystemet bör bygga på de 
åtaganden som gjorts inom ramen för 
Uruguayrundans multilaterala 
handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att exportstöd inte hindrar utvecklingen av jordbrukssektorerna i 
utvecklingsländerna genom att bidra till priser som underskrider lokala produktionspriser.

Ändringsförslag 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Skäl 94a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94a) Genomförandet av internationella 
avtal bör dock inte frångå principen om 
ömsesidighet, särskilt inte i fråga om 
avgifter, växtskydd och miljö, och det bör 
utföras så att man säkerställer full 
förenlighet med mekanismerna för 
ingångspriser, särskilda tilläggstullar och 
utjämningsavgifter. 

Or. it
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Ändringsförslag 531
Agnès Le Brun

Förslag till förordning
Skäl 94a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(94a) Genomförandet av internationella 
överenskommelser bör dock inte kunna 
avvika från ömsesidighetsprincipen, 
särskilt när det gäller avgifter, hälsa, 
växtskydd, miljö och djurs välfärd, och 
ingångspriser, särskilda tilläggstullar och 
utjämningsavgifter måste respekteras.

Or. fr

Ändringsförslag 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 98

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(98) Underlaget för beräkningen av de 
tullar för jordbruksprodukter som följer 
av WTO-avtalen och bilaterala avtal 
anges huvudsakligen i Gemensamma 
tulltaxan. Kommissionen bör ges 
befogenhet att anta åtgärder för 
detaljerad beräkning av importtullar på 
grundval av underlagen i Gemensamma 
tulltaxan.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 533
Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 103a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(103a) För att underlätta utvecklingen 
och tillväxten i den biobaserade ekonomin 
och för att förebygga sådana negativa 
effekter på unionsmarknaden för 
biobaserade industriella produkter som 
annars skulle kunna uppstå bör man vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
producenter av biobaserade industriella 
produkter har tillgång till säkra 
leveranser av råvaror från jordbruket till 
priser som är konkurrenskraftiga på 
världsmarknaden. Om råvaror från 
jordbruket importeras tullfritt till unionen 
för användning i produktionen av 
biobaserade industriella produkter, bör 
man vidta åtgärder för att se till att 
råvarorna verkligen används för det 
angivna ändamålet.

Or. en

Motivering

En biobaserad industri kommer att vara en viktig sektor i uppnåendet av en "grön ekonomi". I 
detta sammanhang rekommenderar högnivågruppen för den europeiska kemiska industrins 
konkurrenskraft att man avskaffar eller minskar importtullar sådana på förnybara råvaror 
från jordbruket som används av den kemiska industrin. Denna sektor kommer att utvecklas i 
länder den har en säker tillgång på råvaror till priser som är konkurrenskraftiga på 
världsmarknaden. 

Ändringsförslag 534
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(105) Systemet med tullar gör alla andra 
skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser 
överflödiga. Den inre marknaden och den 
mekanism som tullarna utgör kan i 
undantagsfall visa sig vara otillräckliga.

(105) Systemet med tullar gör alla andra 
skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser 
överflödiga. Den inre marknaden och den 
mekanism som tullarna utgör kan i 
undantagsfall visa sig vara otillräckliga.
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För att i sådana fall kunna skydda 
unionsmarknaden mot de störningar som 
kan uppkomma bör unionen ha möjlighet 
att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga 
åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga
med unionens internationella åtaganden.

För att i sådana fall kunna skydda 
unionsmarknaden mot de störningar som 
kan uppkomma bör unionen ha möjlighet 
att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga 
åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga 
med unionens internationella åtaganden 
och en konsekvent politik för utveckling,
och de bör säkerställa respekten för 
unionens livsmedelssuveränitet.

Or. fr

Ändringsförslag 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 106a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(106a) Unionen kommer inte längre att 
använda exportstöd för 
jordbruksprodukter och bör fortsätta att 
samordna sitt arbete med världens 
ledande jordbruksproducenter för att 
minska stöd som snedvrider 
konkurrensen. Den nya gemensamma 
jordbrukspolitiken bör vara anpassad till 
EU:s princip om en konsekvent politik för 
utveckling, så att man kan uppnå en 
rimlig självständig livsmedelsförsörjning i 
utvecklingsländerna.

Or. en

Ändringsförslag 536
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 106a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(106a) Exportbidrag kan utgöra ett viktigt 
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kris- och stödinstrument på 
jordbruksmarknaden. Hur och i vilken 
form exportbidrag kan användas som 
kris- och stödinstrument i framtiden bör 
fastställas inom ramen för WTO och med 
utgångspunkt från principen om 
ömsesidighet. 

Or. de

Ändringsförslag 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 

utgår
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inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

Or. en

Ändringsförslag 539
Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 540
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 

utgår
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inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

Or. fr

Ändringsförslag 541
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör behållas som 
budgetpost, eftersom de kan utgöra ett 
viktigt kris- och stödinstrument på 
jordbruksmarknaden. Hur och i vilken 
form exportbidrag kan användas som 
kris- och stödinstrument i framtiden bör 
fastställas inom ramen för WTO och med 
utgångspunkt från principen om 
ömsesidighet.

Or. de

Ändringsförslag 542
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Skäl 107
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör behållas, eftersom 
exportbidrag är ett av flera viktiga 
krishanteringsinstrument. Huruvida 
exportbidrag kan användas som ett 
marknadsförvaltningsinstrument i 
framtiden bör fastställas inom ramen för 
WTO och med utgångspunkt från 
principen om ömsesidighet. Exporten med 
bidrag bör begränsas både när det gäller 
värde och kvantitet.

Or. en

Motivering

Exportbidrag bör inte avskaffas ensidigt av Europeiska unionen, så länge som våra 
handelspartner tillhandahåller exportbidrag eller liknande marknadsförvaltningsinstrument. 
Huruvida exportbidrag ska tillämpas i framtiden bör fastställas inom ramen för WTO och 
med utgångspunkt från principen om ömsesidighet.

Ändringsförslag 543
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning och som 
utsätts för särskilt svåra 
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gäller värde och kvantitet. marknadsförhållanden. Exporten med 
bidrag bör begränsas både när det gäller 
värde och kvantitet.

Or. pl

Ändringsförslag 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

Bestämmelserna om beviljande av bidrag 
för export till tredjeländer på grundval av 
skillnaden mellan priserna inom unionen 
och på världsmarknaden, inom de gränser 
som fastställs genom åtagandena i WTO, 
bör säkerställa unionens deltagande i den 
internationella handeln med vissa av de 
produkter som omfattas av denna 
förordning. Exporten med bidrag bör 
begränsas både när det gäller värde och 
kvantitet, efter en verifiering av att de inte 
bidrar till att förstöra 
livsmedelssuveräniteten i de länder som 
exporten ska gå till.

Or. fr

Ändringsförslag 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Skäl 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 

(107) Bestämmelserna om beviljande av 
bidrag för export till tredjeländer på 
grundval av skillnaden mellan priserna 
inom unionen och på världsmarknaden, 
inom de gränser som fastställs genom 
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åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet.

åtagandena i WTO, bör säkerställa 
unionens deltagande i den internationella 
handeln med vissa av de produkter som 
omfattas av denna förordning. Exporten 
med bidrag bör begränsas både när det 
gäller värde och kvantitet, och bör inte 
äventyra utvecklingen av 
utvecklingsländernas jordbrukssektorer 
och ekonomier.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att exportstöd inte hindrar utvecklingen av jordbrukssektorerna i 
utvecklingsländerna genom att bidra till priser som underskrider lokala produktionspriser.

Ändringsförslag 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(108) I samband med att exportbidragen 
fastställs bör det genom kontroll av 
utbetalningarna enligt reglerna rörande 
EGFJ säkerställas att begränsningarna 
med avseende på värde iakttas. Kontrollen 
kan förenklas genom att exportbidragen 
obligatoriskt fastställs på förhand, medan 
det för differentierade bidrag bör finnas 
möjlighet att ändra den bestämmelseort 
som fastställts inom ett geografiskt 
område där en enda exportbidragsnivå
gäller. Om bestämmelseorten ändras bör 
det exportbidrag som gäller den faktiska 
bestämmelseorten utbetalas, dock med 
tillämpning av det maximibelopp som 
gäller för den ursprungliga 
bestämmelseorten.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(108) I samband med att exportbidragen 
fastställs bör det genom kontroll av 
utbetalningarna enligt reglerna rörande 
EGFJ säkerställas att begränsningarna 
med avseende på värde iakttas. Kontrollen 
kan förenklas genom att exportbidragen 
obligatoriskt fastställs på förhand, medan 
det för differentierade bidrag bör finnas 
möjlighet att ändra den bestämmelseort 
som fastställts inom ett geografiskt 
område där en enda exportbidragsnivå 
gäller. Om bestämmelseorten ändras bör 
det exportbidrag som gäller den faktiska 
bestämmelseorten utbetalas, dock med 
tillämpning av det maximibelopp som 
gäller för den ursprungliga 
bestämmelseorten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 548
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(108) I samband med att exportbidragen 
fastställs bör det genom kontroll av 
utbetalningarna enligt reglerna rörande 
EGFJ säkerställas att begränsningarna 
med avseende på värde iakttas. Kontrollen 
kan förenklas genom att exportbidragen 
obligatoriskt fastställs på förhand, medan 
det för differentierade bidrag bör finnas 
möjlighet att ändra den bestämmelseort 
som fastställts inom ett geografiskt 

utgår
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område där en enda exportbidragsnivå 
gäller. Om bestämmelseorten ändras bör 
det exportbidrag som gäller den faktiska 
bestämmelseorten utbetalas, dock med 
tillämpning av det maximibelopp som 
gäller för den ursprungliga 
bestämmelseorten.

Or. fr

Ändringsförslag 549
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(108) I samband med att exportbidragen 
fastställs bör det genom kontroll av 
utbetalningarna enligt reglerna rörande 
EGFJ säkerställas att begränsningarna 
med avseende på värde iakttas. Kontrollen 
kan förenklas genom att exportbidragen 
obligatoriskt fastställs på förhand, medan 
det för differentierade bidrag bör finnas 
möjlighet att ändra den bestämmelseort 
som fastställts inom ett geografiskt 
område där en enda exportbidragsnivå 
gäller. Om bestämmelseorten ändras bör 
det exportbidrag som gäller den faktiska 
bestämmelseorten utbetalas, dock med 
tillämpning av det maximibelopp som 
gäller för den ursprungliga 
bestämmelseorten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 109
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(109) Genom tillförlitlig och effektiv 
kontroll bör det säkerställas att 
kvantitetsbegränsningarna efterlevs. I 
detta syfte bör beviljandet av exportbidrag 
kopplas till en exportlicens. Exportbidrag 
bör beviljas inom de gällande 
begränsningarna, med hänsyn tagen till 
de särskilda omständigheter som gäller 
för varje berörd produkt. Undantag från 
den bestämmelsen bör endast medges för 
bearbetade produkter som inte ingår i 
bilaga I till fördraget och som inte 
omfattas av volymbegränsningar. Om det 
vid export med exportbidrag inte är troligt 
att kvantitetsbegränsningarna kommer att 
överskridas bör det finnas möjlighet att 
avvika från förvaltningsreglerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(109) Genom tillförlitlig och effektiv 
kontroll bör det säkerställas att 
kvantitetsbegränsningarna efterlevs. I 
detta syfte bör beviljandet av exportbidrag 
kopplas till en exportlicens. Exportbidrag 
bör beviljas inom de gällande 
begränsningarna, med hänsyn tagen till 
de särskilda omständigheter som gäller 
för varje berörd produkt. Undantag från 
den bestämmelsen bör endast medges för 
bearbetade produkter som inte ingår i 
bilaga I till fördraget och som inte 
omfattas av volymbegränsningar. Om det 
vid export med exportbidrag inte är troligt 
att kvantitetsbegränsningarna kommer att 

utgår
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överskridas bör det finnas möjlighet att 
avvika från förvaltningsreglerna.

Or. en

Ändringsförslag 552
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(109) Genom tillförlitlig och effektiv 
kontroll bör det säkerställas att 
kvantitetsbegränsningarna efterlevs. I 
detta syfte bör beviljandet av exportbidrag 
kopplas till en exportlicens. Exportbidrag 
bör beviljas inom de gällande 
begränsningarna, med hänsyn tagen till 
de särskilda omständigheter som gäller 
för varje berörd produkt. Undantag från 
den bestämmelsen bör endast medges för 
bearbetade produkter som inte ingår i 
bilaga I till fördraget och som inte 
omfattas av volymbegränsningar. Om det 
vid export med exportbidrag inte är troligt 
att kvantitetsbegränsningarna kommer att 
överskridas bör det finnas möjlighet att 
avvika från förvaltningsreglerna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) När det gäller export av levande 
nötkreatur bör exportbidrag beviljas och 

utgår
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utbetalas endast om de bestämmelser i 
unionslagstiftningen som rör djurskydd 
iakttas, särskilt de som rör skyddet av djur 
under transport.

Or. en

Ändringsförslag 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) När det gäller export av levande 
nötkreatur bör exportbidrag beviljas och
utbetalas endast om de bestämmelser i 
unionslagstiftningen som rör djurskydd 
iakttas, särskilt de som rör skyddet av djur 
under transport.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 555
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 110

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(110) När det gäller export av levande 
nötkreatur bör exportbidrag beviljas och 
utbetalas endast om de bestämmelser i 
unionslagstiftningen som rör djurskydd 
iakttas, särskilt de som rör skyddet av djur 
under transport.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(111) För att garantera exportörer av de 
jordbruksprodukter som omfattas av 
denna förordning lika tillgång till 
exportbidrag bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
tillämpningen av vissa regler avseende 
jordbruksprodukter på produkter som 
exporteras i form av bearbetade varor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(111) För att garantera exportörer av de 
jordbruksprodukter som omfattas av 
denna förordning lika tillgång till 
exportbidrag bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
tillämpningen av vissa regler avseende 
jordbruksprodukter på produkter som 
exporteras i form av bearbetade varor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 558
José Bové
för Verts/ALE-gruppen



AM\907930SV.doc 75/165 PE492.801v01-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 111

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(111) För att garantera exportörer av de 
jordbruksprodukter som omfattas av 
denna förordning lika tillgång till 
exportbidrag bör befogenhet att anta vissa 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen när det gäller 
tillämpningen av vissa regler avseende 
jordbruksprodukter på produkter som 
exporteras i form av bearbetade varor.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) För att förmå exportörerna att 
iaktta djurskyddskraven och göra det 
möjligt för de behöriga myndigheterna att 
kontrollera att utbetalningarna av 
exportbidrag är korrekta i de fall bidragen 
beviljas under förutsättning att 
djurskyddskraven iakttas, bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller iakttagande 
av djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) För att förmå exportörerna att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera att utbetalningarna av 
exportbidrag är korrekta i de fall bidragen 
beviljas under förutsättning att 
djurskyddskraven iakttas, bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.

(112) För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller iakttagande av djurskyddskraven 
utanför unionens tullområde, inbegripet 
användningen av oberoende tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 561
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 112

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(112) För att förmå exportörerna att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera att utbetalningarna av 
exportbidrag är korrekta i de fall bidragen
beviljas under förutsättning att 
djurskyddskraven iakttas, bör befogenhet 
att anta vissa akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.

(112) För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller iakttagande av djurskyddskraven 
utanför unionens tullområde, inbegripet 
användningen av oberoende tredje parter.

Or. fr
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Ändringsförslag 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113) För att säkerställa att aktörerna 
fullgör sina skyldigheter när de deltar i 
anbudsförfaranden bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller fastställandet av det 
primära kravet för frisläppandet av 
licenssäkerheter för exportbidrag som 
beviljats genom upphandling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113) För att säkerställa att aktörerna 
fullgör sina skyldigheter när de deltar i 
anbudsförfaranden bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller fastställandet av det 
primära kravet för frisläppandet av 
licenssäkerheter för exportbidrag som 
beviljats genom upphandling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 564
José Bové
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 113

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113) För att säkerställa att aktörerna 
fullgör sina skyldigheter när de deltar i 
anbudsförfaranden bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller fastställandet av det 
primära kravet för frisläppandet av 
licenssäkerheter för exportbidrag som 
beviljats genom upphandling.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113) För att minimera den administrativa 
bördan för aktörer och myndigheter bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
trösklar under vilka utfärdande eller 
uppvisande av exportlicens inte krävs, när 
det gäller att fastställa för vilka 
bestämmelseorter eller transaktioner det 
kan vara motiverat att medge undantag 
från kravet på uppvisande av exportlicens 
och när det gäller att tillåta att 
exportlicenser beviljas i efterhand i 
motiverade fall.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(113) För att minimera den administrativa 
bördan för aktörer och myndigheter bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
trösklar under vilka utfärdande eller 
uppvisande av exportlicens inte krävs, när 
det gäller att fastställa för vilka 
bestämmelseorter eller transaktioner det 
kan vara motiverat att medge undantag 
från kravet på uppvisande av exportlicens 
och när det gäller att tillåta att 
exportlicenser beviljas i efterhand i 
motiverade fall.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 567
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 114

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(114) För att minimera den administrativa 
bördan för aktörer och myndigheter bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att fastställa 
trösklar under vilka utfärdande eller 
uppvisande av exportlicens inte krävs, när 
det gäller att fastställa för vilka 
bestämmelseorter eller transaktioner det 
kan vara motiverat att medge undantag 
från kravet på uppvisande av exportlicens 
och när det gäller att tillåta att 

utgår
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exportlicenser beviljas i efterhand i 
motiverade fall.

Or. fr

Ändringsförslag 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(115) För att ta hänsyn till konkreta 
situationer som motiverar fullständigt 
eller delvist berättigande till exportbidrag, 
och för att hjälpa aktörer att överbrygga 
perioden mellan ansökan om och 
slutbetalningen av exportbidraget, bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
åtgärder rörande ett annat datum för 
exportbidraget, konsekvenserna för 
betalningen av exportbidraget när ett 
produktnummer eller en bestämmelseort 
som anges i licensen inte överensstämmer 
med den faktiska produkten eller 
bestämmelseorten, förskottsbetalning av 
exportbidrag, inbegripet villkoren för 
ställandet och frisläppandet av en 
säkerhet, när det gäller kontroller och 
bevis om det råder tvivel om produkternas 
verkliga bestämmelseort, även 
möjligheten till återimport till unionens 
tullområde, bestämmelseorter som 
behandlas som export från unionen och 
inbegripande av bestämmelseorter inom 
unionens tullområde som berättigar till 
exportbidrag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(115) För att ta hänsyn till konkreta 
situationer som motiverar fullständigt 
eller delvist berättigande till exportbidrag, 
och för att hjälpa aktörer att överbrygga 
perioden mellan ansökan om och 
slutbetalningen av exportbidraget, bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
åtgärder rörande ett annat datum för 
exportbidraget, konsekvenserna för 
betalningen av exportbidraget när ett 
produktnummer eller en bestämmelseort 
som anges i licensen inte överensstämmer 
med den faktiska produkten eller 
bestämmelseorten, förskottsbetalning av 
exportbidrag, inbegripet villkoren för 
ställandet och frisläppandet av en 
säkerhet, när det gäller kontroller och 
bevis om det råder tvivel om produkternas 
verkliga bestämmelseort, även 
möjligheten till återimport till unionens 
tullområde, bestämmelseorter som 
behandlas som export från unionen och 
inbegripande av bestämmelseorter inom 
unionens tullområde som berättigar till 
exportbidrag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 570
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 115
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(115) För att ta hänsyn till konkreta 
situationer som motiverar fullständigt 
eller delvist berättigande till exportbidrag, 
och för att hjälpa aktörer att överbrygga 
perioden mellan ansökan om och 
slutbetalningen av exportbidraget, bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
åtgärder rörande ett annat datum för 
exportbidraget, konsekvenserna för 
betalningen av exportbidraget när ett 
produktnummer eller en bestämmelseort 
som anges i licensen inte överensstämmer 
med den faktiska produkten eller
bestämmelseorten, förskottsbetalning av 
exportbidrag, inbegripet villkoren för 
ställandet och frisläppandet av en 
säkerhet, när det gäller kontroller och 
bevis om det råder tvivel om produkternas 
verkliga bestämmelseort, även 
möjligheten till återimport till unionens 
tullområde, bestämmelseorter som 
behandlas som export från unionen och 
inbegripande av bestämmelseorter inom 
unionens tullområde som berättigar till 
exportbidrag.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(116) För att säkerställa att produkter 
som beviljas exportbidrag exporteras från 
unionens tullområde och för att undvika 
att de skickas tillbaka till det området, 
samt för att minimera aktörernas 

utgår
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administrativa börda när det gäller att 
skaffa fram och lämna in bevis på att 
bidragsprodukter som beviljats 
differentierade bidrag har nått 
bestämmelselandet, bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller den tidsfrist inom vilken 
utförseln från unionens tullområde måste 
vara slutförd, inbegripet tiden för tillfällig 
återinförsel, den bearbetning som 
produkter som beviljats exportbidrag får 
genomgå under den perioden, bevis på att 
produkter som beviljats differentierade 
bidrag har nått en bestämmelseort, de 
bidragströsklar och villkor enligt vilka 
exportörer inte behöver uppvisa sådana 
bevis, och när det gäller villkor för 
oberoende tredje parts godkännande av 
bevis på att produkter som beviljats 
differentierade bidrag har nått en 
bestämmelseort.

Or. en

Ändringsförslag 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(116) För att säkerställa att produkter 
som beviljas exportbidrag exporteras från 
unionens tullområde och för att undvika 
att de skickas tillbaka till det området, 
samt för att minimera aktörernas 
administrativa börda när det gäller att 
skaffa fram och lämna in bevis på att 
bidragsprodukter som beviljats 
differentierade bidrag har nått 
bestämmelselandet, bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller den tidsfrist inom vilken 

utgår
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utförseln från unionens tullområde måste 
vara slutförd, inbegripet tiden för tillfällig 
återinförsel, den bearbetning som 
produkter som beviljats exportbidrag får 
genomgå under den perioden, bevis på att 
produkter som beviljats differentierade 
bidrag har nått en bestämmelseort, de 
bidragströsklar och villkor enligt vilka 
exportörer inte behöver uppvisa sådana 
bevis, och när det gäller villkor för 
oberoende tredje parts godkännande av 
bevis på att produkter som beviljats 
differentierade bidrag har nått en 
bestämmelseort.

Or. en

Ändringsförslag 573
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(116) För att säkerställa att produkter 
som beviljas exportbidrag exporteras från 
unionens tullområde och för att undvika 
att de skickas tillbaka till det området, 
samt för att minimera aktörernas 
administrativa börda när det gäller att 
skaffa fram och lämna in bevis på att 
bidragsprodukter som beviljats 
differentierade bidrag har nått 
bestämmelselandet, bör befogenhet att 
anta vissa akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget delegeras till kommissionen 
när det gäller den tidsfrist inom vilken 
utförseln från unionens tullområde måste 
vara slutförd, inbegripet tiden för tillfällig 
återinförsel, den bearbetning som 
produkter som beviljats exportbidrag får 
genomgå under den perioden, bevis på att 
produkter som beviljats differentierade 
bidrag har nått en bestämmelseort, de 

utgår
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bidragströsklar och villkor enligt vilka 
exportörer inte behöver uppvisa sådana 
bevis, och när det gäller villkor för 
oberoende tredje parts godkännande av 
bevis på att produkter som beviljats 
differentierade bidrag har nått en 
bestämmelseort.

Or. fr

Ändringsförslag 574
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 116

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(116) För att säkerställa att produkter som 
beviljas exportbidrag exporteras från 
unionens tullområde och för att undvika att 
de skickas tillbaka till det området, samt 
för att minimera aktörernas administrativa 
börda när det gäller att skaffa fram och 
lämna in bevis på att bidragsprodukter som 
beviljats differentierade bidrag har nått 
bestämmelselandet, bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller den tidsfrist inom vilken 
utförseln från unionens tullområde måste 
vara slutförd, inbegripet tiden för tillfällig 
återinförsel, den bearbetning som
produkter som beviljats exportbidrag får 
genomgå under den perioden, bevis på att 
produkter som beviljats differentierade 
bidrag har nått en bestämmelseort, de 
bidragströsklar och villkor enligt vilka 
exportörer inte behöver uppvisa sådana 
bevis, och när det gäller villkor för 
oberoende tredje parts godkännande av 
bevis på att produkter som beviljats 
differentierade bidrag har nått en 
bestämmelseort.

(116) För att säkerställa att produkter som 
beviljas exportbidrag exporteras från 
unionens tullområde och för att undvika att 
de skickas tillbaka till det området, samt 
för att minimera aktörernas administrativa 
börda när det gäller att skaffa fram och 
lämna in bevis på att bidragsprodukter som 
beviljats differentierade bidrag har nått 
bestämmelselandet, bör befogenhet att anta 
vissa akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen när 
det gäller den tidsfrist inom vilken 
utförseln från unionens tullområde måste 
vara slutförd, inbegripet tiden för tillfällig 
återinförsel, den bearbetning som 
produkter som beviljats exportbidrag får 
genomgå under den perioden, bevis på att 
produkter som beviljats differentierade 
bidrag har nått en bestämmelseort, de 
bidragströsklar och villkor enligt vilka 
exportörer inte behöver uppvisa sådana 
bevis, villkor för oberoende tredje parts 
godkännande av bevis på att produkter som 
beviljats differentierade bidrag har nått en 
bestämmelseort. I samtliga fall bör 
kommissionen säkerställa att export inte 
konkurrerar med den lokala produktionen 
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i bestämmelseländerna.

Or. fr

Ändringsförslag 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(117) För att ta hänsyn till de särdrag som 
kännetecknar de olika sektorerna bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
särskilda krav och villkor för aktörer och 
produkter som är berättigade till 
exportbidrag, däribland produkternas 
definition och egenskaper, och för 
fastställandet av koefficienter för 
beräkningen av exportbidrag.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(117) För att ta hänsyn till de särdrag som 
kännetecknar de olika sektorerna bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
särskilda krav och villkor för aktörer och 
produkter som är berättigade till 
exportbidrag, däribland produkternas 
definition och egenskaper, och för 
fastställandet av koefficienter för 

utgår
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beräkningen av exportbidrag.

Or. en

Ändringsförslag 577
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(117) För att ta hänsyn till de särdrag som 
kännetecknar de olika sektorerna bör 
befogenhet att anta vissa akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen när det gäller att anta 
särskilda krav och villkor för aktörer och 
produkter som är berättigade till 
exportbidrag, däribland produkternas 
definition och egenskaper, och för 
fastställandet av koefficienter för 
beräkningen av exportbidrag.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 578
Britta Reimers

Förslag till förordning
Skäl 120

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(120) I enlighet med artikel 42 i fördraget 
ska de bestämmelser i fördraget som rör 
konkurrensregler tillämpas på produktion 
av och handel med jordbruksprodukter 
endast i den mån detta fastställs i 
unionslagstiftningen inom ramen för 
bestämmelserna i artikel 43.2 och 43.3 i 
fördraget och enligt det förfarande som 
anges där.

(120) I enlighet med artikel 42 i fördraget 
ska de bestämmelser i fördraget som rör 
konkurrensregler tillämpas på produktion 
av och handel med jordbruksprodukter 
endast i den mån detta fastställs i 
unionslagstiftningen inom ramen för 
bestämmelserna i artikel 43.2 i fördraget 
och enligt det förfarande som anges där.
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Or. en

Motivering

Artikel 43.3 är undantaget från det ordinarie lagstiftningsförfarandet, eftersom det där 
föreskrivs att rådet ska fastställa stöd, priser och kvantiteter. I skäl 120 vill vi att 
konkurrensregler antas genom medbeslutandeförfarandet, och därför stryks hänvisningen till 
artikel 43.3 i det här ändringsförslaget.

Ändringsförslag 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 123

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(123) Ett särskilt tillvägagångssätt bör 
tillåtas vad gäller vissa verksamheter som 
bedrivs av branschorganisationer, på 
villkor att verksamheterna inte leder till 
att marknaderna splittras, till att den 
samlade marknadsordningen fungerar 
sämre, till att konkurrensen snedvrids 
eller sätts ur spel, till att priser fastställs 
eller till att det förekommer 
diskriminering.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Skäl 128

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(128) I Finland påverkas kännetecknas 
sockerbetsodlingen av särskilda 
geografiska förhållanden och 
klimatförhållanden vilka kommer att
inverka negativt på sektorn utöver de 
allmänna följderna av sockerreformen.
Finland bör därför tillåtas att permanent 

(128) I regioner norr om latitud 60°N 
eller söder om latitud 44°S påverkas 
sockerbetsodlingen av särskilda 
geografiska förhållanden och 
klimatförhållanden som inverkar negativt 
på sektorn utöver de allmänna följderna av 
sockerreformen. Vissa medlemsstater bör 
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bevilja nationellt stöd till landets
sockerbetsodlare.

därför tillåtas att permanent bevilja 
nationellt stöd till sina sockerbetsodlare.

Or. es

Ändringsförslag 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 132

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(132) Särskilda interventionsåtgärder bör 
föreskrivas för att möjliggöra ett effektivt 
och ändamålsenligt gensvar då det 
föreligger en risk för marknadsstörningar.
Åtgärdernas räckvidd bör definieras.

(132) Särskilda interventionsåtgärder bör 
föreskrivas för att möjliggöra ett effektivt 
och ändamålsenligt gensvar då det 
föreligger en risk för marknadsstörningar.
Åtgärdernas räckvidd bör definieras.
Mekanismer för skyddsklausuler bör 
införas för att motverka 
marknadsstörningar.

Or. fr

Ändringsförslag 582
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 143

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(143) Kommissionen bör omedelbart anta 
tillämpliga genomförandeakter genom 
vilka kommissionen, mot bakgrund av 
välmotiverade skäl till skyndsamhet, får 
anta, återkalla eller ändra unionens 
skyddsåtgärder, avbryta användningen av 
systemen för förädling, aktiv och passiv 
förädling om så krävs för att reagera 
omedelbart på situationer på marknaden 
och lösa specifika problem i nödsituationer 
om det krävs omedelbara åtgärder.

(143) Kommissionen bör ges befogenhet 
att omedelbart anta tillämpliga delegerade 
akter enligt artikel 161 genom vilka 
kommissionen, mot bakgrund av 
välmotiverade skäl till skyndsamhet, får 
anta, återkalla eller ändra unionens 
skyddsåtgärder, avbryta användningen av 
systemen för förädling, aktiv och passiv 
förädling om så krävs för att reagera 
omedelbart på situationer på marknaden 
och lösa specifika problem i nödsituationer 
om det krävs omedelbara åtgärder.
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Or. de

Ändringsförslag 583
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 143a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(143a) Skyddsåtgärder bör vidtas, särskilt 
när man vid import av jordbruksprodukter 
från tredjeland inte kan garantera 
livsmedelssäkerheten eller spårbarheten 
eller att dessa produkter uppfyller den 
inre marknadens alla hälso- och 
miljökrav och krav på djurs 
välbefinnande, när kriser uppstår för 
marknader eller vid konstaterade brister 
avseende villkoren i importlicenser 
avseende pris, kvantiteter eller kalender. 
Denna kontroll av uppfyllandet av 
fastställda villkor för import av 
jordbruksprodukter bör utföras i ett 
integrerat system för kontroll av importer 
till unionen i realtid.

Or. fr

Motivering

Kontrollförfaranden bör införas vid unionens gränser, och dessa förfaranden bör vara 
flexibla och i nödsituationer möjliggöra upptäckt och förebyggande av sådana importer av 
jordbruksprodukter som på ett illojalt sätt skulle kunna konkurrera med unionens produkter 
eller skapa obalanser på den inre marknaden.

Ändringsförslag 584
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 143a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(143a) Säkerhetsåtgärder bör antas, 
särskilt när jordbruksprodukter som 
importeras från tredjeland inte ger några 
garantier i fråga om livsmedelssäkerhet 
och spårbarhet och inte till fullo uppfyller 
de hälso- och miljökrav och krav på djurs 
välfärd som gäller för den inre 
marknaden, när marknader är i kris eller 
när det finns bevis för att villkoren i 
importlicenser i fråga om pris, kvantitet 
eller kalendrar inte uppfylls. Den 
granskning som ska göras av villkoren för 
import av jordbruksprodukter bör ske 
inom ramen för ett integrerat system för 
realtidskontroll av importer till EU.

Or. pt

Ändringsförslag 585
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 144

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(144) När det gäller vissa brådskande 
åtgärder enligt den här förordningen eller 
åtgärder som endast består i att allmänna 
bestämmelser tillämpas i specifika 
situationer, utan utrymme för fri 
bedömning, bör kommissionen ges 
befogenhet att anta genomförandeakter 
utan att tillämpa förordning (EU) nr 
182/2011 .

utgår

Or. de

Ändringsförslag 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Förslag till förordning
Skäl 145a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(145a) Under de senaste åren har 
tiotusentals mjölkproducenter i alla delar 
av unionen tvingats lägga ner 
produktionen på grund av förödande 
producentpriser som inte kompenserar 
produktionskostnaderna. Dagens 
situation i mjölksektorn är oupplösligt 
förbunden med sektorns avreglering och 
med ökningen av produktionskvoter inför 
deras avskaffande.

Or. pt

Ändringsförslag 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 145b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(145b) Vinodling är en kärnverksamhet 
inom jordbruket, särskilt i länderna i 
södra Europa, och det planerade 
avskaffandet av planteringsrättigheter för 
vinstockar ökar risken för att dessa 
jordbruksprodukter kommer att försvinna 
helt.

Or. pt

Ändringsförslag 588
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 146
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) 
nr [KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) 
nr [KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 590
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) 
nr [KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 591
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 

(146) Avskaffandet av flera system för 
kvoter och produktionsrättigheter (socker, 
mjölk och vinplanteringsrätter) behöver 
utvärderas i detalj, med beaktande av 
varje berörd sektors specifika situation 
och den sektorsmässiga och territoriella 
effekten i unionen.
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förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

Or. pt

Ändringsförslag 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

(146) I enlighet med förordning (EU) 
nr 1234/ 2007 planeras flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla en kort 
tid efter det att denna förordning trätt i 
kraft till följd av tidigare fattade beslut. 
Mot bakgrund av en mycket stor 
prisvolatilitet på de europeiska och 
internationella jordbruksmarknaderna 
och en svår budgetsituation, bör man 
ompröva principen om att avskaffa dessa 
instrument för förvaltning av utbudet, 
vilka är mycket viktiga för stabiliteten i 
jordbrukarnas inkomster och 
försörjningssäkerheten för 
konsumenterna. I synnerhet systemet med 
planteringsrättigheter inom vinsektorn 
bör bevaras.

Or. fr

Ändringsförslag 593
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 
upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

(146) I enlighet med förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Sockerkvoter och 
andra åtgärder beträffande socker bör 
upphöra helt före 2020 års utgång. Efter 
det att förordning (EU) nr [KOM(2010) 
799] har upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

Or. en

Ändringsförslag 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Förslag till förordning
Skäl 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
sockerkvoter, andra bestämmelser på 
sockerområdet, bestämmelserna om 
begränsningar av nyplantering av 
vinstockar samt bestämmelserna om vissa 
statliga stöd, att upphöra att gälla inom en 
rimlig tidsperiod efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Efter det att 
förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har 

(146) I enlighet med förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] kommer flera 
sektorsbestämmelser, bland annat 
bestämmelserna om mjölkkvoter, 
bestämmelserna om begränsningar av 
nyplantering av vinstockar samt 
bestämmelserna om vissa statliga stöd, att 
upphöra att gälla inom en rimlig tidsperiod 
efter det att denna förordning trätt i kraft. 
Efter det att förordning (EU) nr 
[KOM(2010) 799] har upphört att gälla bör 
de relevanta bestämmelserna fortsätta att 
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upphört att gälla bör de relevanta 
bestämmelserna fortsätta att gälla till 
utgången av de berörda ordningarna.

gälla till utgången av de berörda 
ordningarna.

Or. de

Ändringsförslag 595
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 146a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146a) Med beaktande av ekonomiska, 
sociala, miljömässiga och 
markanvändningsmässiga skäl, för att 
förebygga att landsbygden i traditionella 
vinodlingsområden avfolkas och för att 
behålla kontrollen över vinprodukter och 
upprätthålla deras mångfald och prestige 
och den kvalitet som har byggts upp och 
bevisats under flera år, bör emellertid 
giltighetstiden för de nuvarande 
bestämmelserna om begränsningar av 
nyplantering av vinstockar förlängas 
utöver de datum då de enligt de 
nuvarande reglerna ska upphöra att gälla 
(den 31 december 2015 eller den 31 
december 2018, beroende på situationen).

Or. es

Motivering

Detta system är avgörande för att europeiska viner ska kunna konkurrera med viner from 
tredjeländer. Ett avskaffande av systemet kommer att medföra allvarliga störningar av 
konkurrensen inom EU, en försämrad produktionskvalitet och, som ett resultat, lägre priser 
för druvor och viner.

Ändringsförslag 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira
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Förslag till förordning
Skäl 146a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(146a) Mjölk- och sockerkvoterna och 
systemet med rättigheter att plantera 
vinstockar utgör 
marknadsregleringsverktyg som kan göra 
det möjligt att uppnå målen i den 
gemensamma jordbrukspolitiken 
avseende en anständig levnadsstandard 
för jordbrukarsamhällena. 

Or. fr

Ändringsförslag 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Förslag till förordning
Skäl 147

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(147) För att säkerställa en smidig 
övergång från bestämmelserna i 
förordning (EU) nr [KOM(2010)799] till 
bestämmelserna i denna förordning bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
övergångsbestämmelser.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 598
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Skäl 149

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 

(149) Avtalsförhållanden inom sektorerna 
för mjölk och mjölkprodukter bör tillämpas 
under tillräckligt lång tid för att de ska få 
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föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande 
ekonomiska förhållandena på 
mejerimarknaden och leveranskedjans 
struktur. De bör därför tillämpas under 
tillräckligt lång tid (både före och efter 
avskaffandet av mjölkkvoterna) för att de 
ska få full effekt. Eftersom åtgärderna 
emellertid är så pass omfattande bör de 
vara tillfälliga och det bör göras en översyn 
av hur de fungerar. Kommissionen bör anta 
rapporter om utvecklingen av 
mjölkmarknaden, som bör läggas fram 
senast den 30 juni 2014 och den 31 
december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

full effekt. Eftersom åtgärderna emellertid 
är så pass omfattande bör de vara tillfälliga 
och det bör göras en översyn av hur de 
fungerar. Kommissionen bör anta rapporter 
om utvecklingen av mjölkmarknaden, som 
bör läggas fram senast den 30 juni 2014 
och den 31 december 2018 och särskilt 
omfatta potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

Or. pt

Ändringsförslag 599
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 149

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid (både 
före och efter avskaffandet av 
mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt.
Eftersom åtgärderna emellertid är så pass 
omfattande bör de vara tillfälliga och det 
bör göras en översyn av hur de fungerar.
Kommissionen bör anta rapporter om 
utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör 
läggas fram senast den 30 juni 2014 och 
den 31 december 2018 och särskilt omfatta 

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid för att 
de ska få full effekt. Eftersom åtgärderna 
emellertid är så pass omfattande bör man 
föregå varje definitivt beslut med en 
oberoende utvärdering. Kommissionen 
bör anta rapporter om utvecklingen av 
mjölkmarknaden, som bör läggas fram 
senast den 30 juni 2014 och den 30 juni
2018 och särskilt omfatta potentiella 
incitament för att förmå jordbrukare att 
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potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

ingå gemensamma produktionsavtal.

Or. fr

Ändringsförslag 600
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 149

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid (både 
före och efter avskaffandet av 
mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt.
Eftersom åtgärderna emellertid är så pass 
omfattande bör de vara tillfälliga och det 
bör göras en översyn av hur de fungerar.
Kommissionen bör anta rapporter om 
utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör 
läggas fram senast den 30 juni 2014 och 
den 31 december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid för att 
de ska få full effekt. Eftersom åtgärderna 
emellertid är så pass omfattande bör de 
vara tillfälliga och det bör göras en översyn 
av hur de fungerar. Kommissionen bör anta 
rapporter om utvecklingen av 
mjölkmarknaden, som bör läggas fram 
senast den 30 juni 2014 och den 31 
december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

Or. pt

Ändringsförslag 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Skäl 149
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid (både 
före och efter avskaffandet av 
mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt.
Eftersom åtgärderna emellertid är så pass 
omfattande bör de vara tillfälliga och det 
bör göras en översyn av hur de fungerar.
Kommissionen bör anta rapporter om 
utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör 
läggas fram senast den 30 juni 2014 och 
den 31 december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid för att 
de ska få full effekt. Eftersom åtgärderna 
emellertid är så pass omfattande bör de 
vara tillfälliga och det bör göras en översyn 
av hur de fungerar. Kommissionen bör anta 
rapporter om utvecklingen av 
mjölkmarknaden, som bör läggas fram 
senast den 30 juni 2014 och den 31 
december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

Or. pt

Ändringsförslag 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Skäl 149

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid (både 
före och efter avskaffandet av 
mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt.
Eftersom åtgärderna emellertid är så pass 

(149) När det gäller avtalsförhållanden 
inom sektorerna för mjölk och 
mjölkprodukter är de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning motiverade 
mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska 
förhållandena på mejerimarknaden och 
leveranskedjans struktur. De bör därför 
tillämpas under tillräckligt lång tid för att 
de ska få full effekt. Eftersom åtgärderna 
emellertid är så pass omfattande bör de 
vara tillfälliga och det bör göras en översyn 
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omfattande bör de vara tillfälliga och det 
bör göras en översyn av hur de fungerar.
Kommissionen bör anta rapporter om 
utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör 
läggas fram senast den 30 juni 2014 och 
den 31 december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

av hur de fungerar. Kommissionen bör anta 
rapporter om utvecklingen av 
mjölkmarknaden, som bör läggas fram 
senast den 30 juni 2014 och den 31 
december 2018 och särskilt omfatta 
potentiella incitament för att förmå 
jordbrukare att ingå gemensamma 
produktionsavtal.

Or. pt

Ändringsförslag 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Nationellt företräde

1. En medlemsstat som har ett omfattande 
och långvarigt underskott i sin 
jordbrukslivsmedelsbalans får anta 
principen om nationellt företräde genom 
att införa och använda ett system för 
obligatoriska saluföringskvoter för 
nationell produktion, där importer tjänar 
som ett komplement till den nationella 
produktionen.
2. Principen i punkt 1 ska upphöra att 
gälla efter tre på varandra följande år 
eller sex avbrutna år med varaktig tillväxt 
i produktionen av jordbrukslivsmedel och 
med en motsvarande minskning av 
underskottet. 

Or. pt

Ändringsförslag 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) Tobak, del XIV i bilaga I. n) Råtobak, del XIV i bilaga I.

Or. es

Motivering

Detta är den korrekta benämningen för sektorn för obearbetad tobak.

Ändringsförslag 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) Tobak, del XIV i bilaga I. n) Råtobak, del XIV i bilaga I.

Or. es

Motivering

Detta är den korrekta benämningen för sektorn för obearbetad tobak.

Ändringsförslag 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Andra produkter, del XXIV i bilaga I. utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag utvidgar definitionen av jordbruksprodukter. Detta är en utvidgning 
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av tillämpningsområdet som inte är förenlig med marknadsinriktning.

Ändringsförslag 607
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(x) Andra produkter, del XXIV i bilaga I. utgår

Or. en

Ändringsförslag 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mot bakgrund av rissektorns särdrag 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 när det gäller aktualisering av de 
definitioner för rissektorn som anges i 
del I i bilaga II.

utgår

Or. es

Motivering

Definitionerna för rissektorn är absolut grundläggande. Det bör inte vara möjligt att ändra 
dem genom delegerade akter.

Ändringsförslag 609
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mot bakgrund av rissektorns särdrag 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 när det gäller aktualisering av de 
definitioner för rissektorn som anges i 
del I i bilaga II.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens uppdatering av definitionerna för rissektorn kan riskera att gynna vissa 
rissorter framför andra. Därför utgår artikel 3.3 i detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Mot bakgrund av rissektorns särdrag 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 när det gäller aktualisering av de 
definitioner för rissektorn som anges i 
del I i bilaga II.

utgår

Or. es

Motivering

Definitionerna för rissektorn anses vara absolut grundläggande. De fastställs därför i den 
grundläggande rättsakten, vilket betyder att inga ändringar alls kan göras genom delegerade 
akter.

Ändringsförslag 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I denna förordning avses med regioner 
som utvecklas långsammare de regioner 
som definieras i artikel 482.2 a i förordning 
(EU) [KOM(2011) 615] om gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1083/2006.

4. I denna förordning gäller följande 
definitioner:

(a) Regioner som utvecklas långsammare: 
de regioner som definieras i artikel 482.2 a 
i förordning (EU) [KOM(2011) 615] om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning (EG) 
nr 1083/2006.

(b) Extrema väderfenomen: 
väderförhållanden som är jämförbara 
med naturkatastrofer, till exempel stark 
vind, frost, hagel, is, regn eller torka som 
förstör eller minskar produktionen med 
mer än 30 % av en jordbrukares 
genomsnittliga årsproduktion. Denna 
genomsnittliga årsproduktion beräknas 
utifrån de tre föregående åren eller 
utifrån ett treårigt genomsnitt baserat på 
de senaste fem åren, med undantag av det 
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högsta och lägsta värdet.
(c) Lokala produkter: produkter som 
produceras inom en omkrets av 150 km 
från den plats där de konsumeras. 

Or. pt

Ändringsförslag 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I denna förordning avses 
med ogynnsamma klimatiska 
förhållanden kraftigt ogynnsamma 
väderförhållanden, det vill säga 
förhållanden som frost, hagel, is, regn 
eller torka, som förstör eller minskar den 
totala produktionen med mer än 30 % 
jämfört med den genomsnittliga 
årsproduktionen för en jordbrukare. 
Denna genomsnittliga årsproduktion 
beräknas utifrån de tre föregående åren 
eller utifrån ett treårigt genomsnitt 
baserat på de senaste fem åren med 
undantag av det högsta och det lägsta 
värdet.

Or. en

Ändringsförslag 613
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. I denna förordning avses med 
”avancerade system för hållbar 
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produktion”, ”avancerade metoder för 
hållbar produktion” och ”avancerade 
åtgärder för hållbar produktion” sådana 
jordbruksmetoder som går utöver de 
miljövillkor som fastställts i förordning 
(EU) nr [...] (den horisontella 
förordningen om den gemensamma 
jordbrukspolitiken) och som hela tiden 
utvecklas för att bättre ta tillvara 
naturliga näringsämnen, vattnets 
kretslopp och energiflöden för att minska 
miljöskador och slöseriet med icke 
förnybara resurser, och för att behålla en 
hög nivå på grödor, jordbruksdjur och 
den naturliga mångfalden i 
produktionssystemen. 

Or. fr

Ändringsförslag 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Kommissionens befogenheter

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning avseende kommissionens 
befogenheter, ska kommissionen agera i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. es

Ändringsförslag 615
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, om så är påkallat av 
ändringar av Kombinerade nomenklaturen, 
ändra de varubeskrivningar och 
hänvisningar till rubriker och underrubriker 
i Kombinerade nomenklaturen som ingår i 
denna förordning och andra akter som 
antagits enligt artikel 43 i fördraget.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 160 för att, 
om så är påkallat av ändringar av 
Kombinerade nomenklaturen, ändra de 
varubeskrivningar och hänvisningar till 
rubriker och underrubriker i Kombinerade 
nomenklaturen som ingår i denna 
förordning och andra akter som antagits 
enligt artikel 43 i fördraget.

Or. de

Ändringsförslag 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) 1 oktober–30 september det påföljande 
året för sockersektorn.

(f) 1 juli–30 juni det påföljande året för 
sockersektorn.

Or. es

Motivering

För att komma ifrån de relativa nackdelarna mellan sockerbetor som skördas på sommaren i 
förhållande till övriga sockerbetor som odlas i EU skulle man kunna tidigarelägga 
regleringsåret för sockersektorn.

Ändringsförslag 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) 1 oktober–30 september det påföljande 
året för sockersektorn.

(f) 1 juli–30 juni det påföljande året för 
sockersektorn.

Or. es

Motivering

Kommissionens förslag tar inte hänsyn till regleringsåren för vissa produktiva regioner.

Ändringsförslag 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) 1 oktober–30 september det påföljande 
året för sockersektorn.

(f) 1 juli–30 juni det påföljande året för 
sockersektorn.

Or. es

Motivering

Anpassar villkoren för områden där sockerbetor odlas i södra Spanien efter de villkor som 
gäller för resten av Europa.

Ändringsförslag 619
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mot bakgrund av de särdrag som 
kännetecknar sektorn för frukt och 
grönsaker och sektorn för bearbetad frukt 
och bearbetade grönsaker ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 för att fastställa regleringsårens 

utgår
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löptid för sådana produkter.

Or. en

Motivering

Vi stöder Dantins ändringsförslag till artikel 6. Det ändringsförslaget syftar till att 
säkerställa att regleringsåret för frukt och grönsaker fastställs i den grundläggande 
rättsakten i stället för att överlåta till kommissionen att fastställa regleringsåret genom 
delegerade akter.

Ändringsförslag 620
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referenspriserna ska vara följande: Referenspriserna ska baseras på objektiva 
kriterier med beaktande av 
produktionskostnaderna för 
jordbruksföretag i unionen.
Referenspriserna ska vara följande:

Or. fr

Ändringsförslag 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller paddyris, 150 euro/ton
för standardkvalitet enligt definitionen i 
punkt A i bilaga III, avseende grossistledet 
för varor fritt lager, före lossning.

(b) När det gäller paddyris, 200 euro/ton
för standardkvalitet enligt definitionen i 
punkt A i bilaga III, avseende grossistledet 
för varor fritt lager, före lossning.

Or. es
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Motivering

Det nuvarande priset fastställdes i samband med reformen 2003, och det behöver uppdateras.

Ändringsförslag 622
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När det gäller paddyris, 150 euro/ton
för standardkvalitet enligt definitionen i 
punkt A i bilaga III, avseende grossistledet 
för varor fritt lager, före lossning.

(b) När det gäller paddyris, 200 euro/ton
för standardkvalitet enligt definitionen i 
punkt A i bilaga III, avseende grossistledet 
för varor fritt lager, före lossning.

Or. es

Ändringsförslag 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) När det gäller sektorn för olivolja :
(i) 2540 euro/ton för extra jungfruolja,
(ii) 2330 euro/ton för jungfruolja,
(iii) 1524 euro/ton för bomolja med ett 
innehåll av fria fettsyror på 2 grader; 
detta belopp ska minskas med 
36,70 euro/ton för varje extra 
surhetsgrad.

Or. en

Ändringsförslag 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) När det gäller sektorn för olivolja:
(i) 2 388 euro/ton för extra jungfruolja,
(ii) 2 295 euro/ton för jungfruolja,
(iii) 2 045 euro/ton för bomolja vars 
innehåll av fria fettsyror är 2 grader 
(detta belopp ska minskas med 
36,70 euro/ton för varje extra 
surhetsgrad).

Or. es

Motivering

Referenspriserna är väsentliga delar och bör i så stor utsträckning som möjligt inkluderas i 
rättsakten. Detta är ett förslag till uppdatering av dem.

Ändringsförslag 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa referenspriser ska regelbundet 
uppdateras mot bakgrund av 
marknadstrender, så att de återspeglar de 
ekonomiska förhållandena, och på så sätt 
göra det möjligt för marknaderna att mer 
effektivt spela sin roll vid fastställandet av 
priser, vilka fortfarande utgör en mycket 
viktig del av jordbruksinkomsterna.

Or. fr

Ändringsförslag 626
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referenspriserna kan ändras i enlighet 
med förfarandet i artikel 43.2 i fördraget, 
framför allt mot bakgrund av 
utvecklingen av produktionskostnaderna, 
särskilt för insatsvaror, och av 
marknaderna.

Or. fr

Ändringsförslag 627
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det är motiverat av 
marknadsförändringar, inklusive 
förändringar på insatsmarknader, får 
referenspriserna ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

Or. pt

Ändringsförslag 628
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt denna artikel ska 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med artikel 43.2 i fördraget anta en 
uppsättning kriterier som kommissionen 
ska tillämpa vid en anpassning av 
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referenspriser.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till regelbundna prisanpassningar (för att ge jordbrukarna större 
förutsebarhet). Priserna ändras av kommissionen (inte av parlamentet och rådet), vilket 
garanterar att de ändras av tekniska (snarare än politiska) skäl. Parlamentet och rådet får 
emellertid fastställa de kriterier som kommissionen ska följa vid en anpassning av priserna.

Ändringsförslag 629
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att ta hänsyn till utvecklingen av 
produktionskostnaderna bör 
befogenheten att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 delegeras till 
kommissionen med avseende på att 
anpassa referenspriserna med hjälp av 
indikatorer som beaktar kostnaderna för 
energi, gödningsmedel, hyror och andra 
viktiga insatsvaror. 

Or. fr

Ändringsförslag 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom en delegerad 
akt, varje år se över de referenspriser som 
anges i punkt 1, i linje med produktions-
och marknadstrender.
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Or. es

Motivering

Det är mycket viktigt att referenspriserna uppdateras så att interventionerna kan fungera som 
en verkligt effektiv skyddsnätsmekanism. Det faktum att dessa uppdateringar automatiseras 
gör att man kan garantera att systemet fungerar på det sätt som krävs.

Ändringsförslag 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom en delegerad 
akt i enlighet med artikel 160, varje år se 
över de referenspriser som anges i 
punkt 1, i linje med produktions- och 
marknadstrender.

Or. es

Motivering

Vi föreslår att ett system införs, som automatiskt uppdaterar referenspriserna. Denna sorts
system är mycket viktigt för att man ska kunna säkerställa att interventionerna fungerar som 
en verkligt effektiv skyddsnätsmekanism.

Ändringsförslag 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom en delegerad 
akt, varje år se över de referenspriser som 
anges i punkt 1, i linje med produktions-
och marknadstrender.

Or. es
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Motivering

Priser bör uppdateras årligen genom en delegerad akt, och alla institutioner bör delta i 
uppdateringen.

Ändringsförslag 633
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med regelbundna 
mellanrum genom genomförandeakter 
anpassa referenspriserna i punkt 1. 
Tidsintervallen mellan 
prisanpassningarna kan variera mellan 
produktkategorierna, och ska fastställas 
med beaktande av volatilitetsmönstret för 
varje produktkategori.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till regelbundna prisanpassningar (för att ge jordbrukarna större 
förutsebarhet). Priserna ändras av kommissionen (inte av parlamentet och rådet), vilket 
garanterar att de ändras av tekniska (snarare än politiska) skäl. Parlamentet och rådet får 
emellertid fastställa de kriterier som kommissionen ska följa vid en anpassning av priserna.

Ändringsförslag 634
George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska med regelbundna 
mellanrum genom delegerade akter 
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anpassa referenspriserna i punkt 1. 
Tidsintervallen mellan 
prisanpassningarna kan variera mellan 
produktkategorierna, och ska fastställas 
med beaktande av volatilitetsmönstret för 
varje produktkategori.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till regelbundna anpassningar av referenspriser. Priserna ändras av 
kommissionen (inte av parlamentet och rådet genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
eftersom detta skulle vara för tungrott för ett begränsat mervärde), genom delegerade akter. 
Parlamentet och rådet får emellertid fastställa de kriterier som kommissionen ska följa vid en 
anpassning av priserna.

Ändringsförslag 635
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom sex månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft ska 
kommissionen se över referenspriserna 
och vid behov anpassa dessa, särskilt med 
beaktande av produktionsutveckling, 
produktionskostnader och 
produktionsfaktorer. 

Or. de

Ändringsförslag 636
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom 6 månader efter det att denna 
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förordning har trätt i kraft ska 
kommissionen se över referenspriserna i 
sektorerna för mjölk och mjölkprodukter 
och för nöt- och kalvkött såväl som 
referenspriset för paddyris, med 
beaktande av produktionskostnadernas 
utveckling under en representativ period.

Or. en

Ändringsförslag 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom 6 månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft, ska 
kommissionen se över referenspriserna i 
sektorerna för mjölk och mjölkprodukter 
och för nöt- och kalvkött såväl som 
referenspriset för paddyris, med 
beaktande av produktionskostnadernas 
utveckling under en representativ period.

Or. en

Ändringsförslag 638
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referenspriserna i artikel 7 e för sektorn 
för mjölk och mjölkprodukter ska 
regelbundet ses över och om nödvändigt 
ändras av kommissionen för att 
säkerställa att de erbjuder en effektiv 
skyddsnätsmekanism för sektorn mot 
volatilitet med extrema prissänkningar.
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(a) När kommissionen genomför sin 
översyn bör den särskilt beakta 
utvecklingen för
– marknadsvolatilitet
– insatskostnader.
(b) När kommissionen ändrar 
referenspriserna bör det säkerställas att 
det nya referenspriset inte främjar en 
ökning av den totala produktionen av 
mjölk och mjölkprodukter i EU.

Or. en

Ändringsförslag 639
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referenspriserna i artikel 7 e för sektorn 
för mjölk och mjölkprodukter ska
regelbundet ses över och om nödvändigt 
ändras av kommissionen för att 
säkerställa att de erbjuder en effektiv 
skyddsnätsmekanism för sektorn mot 
volatilitet med extrema prissänkningar.
(a) När kommissionen genomför sin 
översyn bör den särskilt beakta 
utvecklingen för
– marknadsvolatilitet
– produktionskostnader.
(b) När kommissionen ändrar 
referenspriserna bör det säkerställas att 
det nya referenspriset inte främjar en 
ökning av den totala produktionen av 
mjölk och mjölkprodukter i EU.

Or. en



AM\907930SV.doc 121/165 PE492.801v01-00

SV

Ändringsförslag 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Referenspriset i artikel 7 bör uppdateras i 
syfte att beakta de ökade 
produktionskostnaderna. Exempelvis bör 
priset vara 130 euro/ton för spannmål, 
283,35 euro/100 kg för smör och 
195,27 euro/100 kg för skummjölkspulver.

Or. pl

Motivering

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen.
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Ändringsförslag 641
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Rapporteringssystem för priser, 

produktionskostnader och marginaler
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, införa ett 
informationssystem för priser, 
produktionskostnader och marginaler på 
råvarumarknaden, inklusive ett system för 
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offentliggörandet av prisnivåer och 
indikatorer för produktionskostnader och 
marginaler för råvarumarknaden. Detta 
system ska baseras på information från 
aktörer inom råvaruhandeln. Denna 
information ska behandlas konfidentiellt. 
Kommissionen ska se till att den 
offentliggjorda informationen inte gör det 
möjligt att identifiera enskilda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 642
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Rapporteringssystem för priser, 

produktionskostnader och marginaler
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, införa ett 
informationssystem för priser, 
produktionskostnader och marginaler på 
råvarumarknaden, inklusive ett system för 
offentliggörandet av prisnivåer och 
indikatorer för produktionskostnader och 
marginaler för råvarumarknaden. Detta 
system ska baseras på information från 
aktörer inom råvaruhandeln. Denna 
information ska behandlas konfidentiellt. 
Kommissionen ska se till att den 
offentliggjorda informationen inte gör det 
möjligt att identifiera enskilda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
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Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Rapporteringssystem för priser, 

produktionskostnader och marginaler
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, införa ett 
informationssystem för priser, 
produktionskostnader och marginaler på 
råvarumarknaden, inklusive ett system för 
offentliggörandet av prisnivåer och 
indikatorer för produktionskostnader och 
marginaler för råvarumarknaden. Detta 
system ska baseras på information från 
aktörer inom råvaruhandeln. Denna 
information ska behandlas konfidentiellt. 
Kommissionen ska se till att den 
offentliggjorda informationen inte gör det 
möjligt att identifiera enskilda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Rapporteringssystem för priser, 

produktionskostnader och marginaler
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, införa ett 
informationssystem för priser, 
produktionskostnader och marginaler på 
råvarumarknaden, inklusive ett system för 
offentliggörandet av prisnivåer och 
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indikatorer för produktionskostnader och 
marginaler för råvarumarknaden.
Detta system ska baseras på information 
från aktörer inom råvaruhandeln. Denna 
information ska behandlas konfidentiellt. 
Kommissionen ska se till att den 
offentliggjorda informationen inte gör det 
möjligt att identifiera enskilda aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning 1 – kapitel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig intervention och stöd till privat 
lagring

Offentlig intervention och stöd till offentlig 
och privat lagring

Or. pt

Ändringsförslag 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning 1 – kapitel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig intervention och stöd till privat 
lagring

Offentlig intervention, stöd till privat 
lagring och privat förvaltning av utbudet

Or. es

Motivering

De nuvarande systemen för marknadsintervention och marknadsstyrning måste förbättras. De 
måste kompletteras med mekanismer som motverkar snedvridningar av marknaden och 
särskilda redskap för förvaltning av utbudet, vilka tillsammans bildar ett säkerhetsnät för att 
skydda jordbrukarna mot extrema prissvängningar och därmed bidrar till uppnåendet av de 
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viktigaste strategiska prioriteringarna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, nämligen 
att garantera livsmedelstryggheten och trygga jordbrukarnas inkomster.

Ändringsförslag 647
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Del 2 – avdelning 1 – kapitel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig intervention och stöd till privat 
lagring

Offentlig intervention, stöd till privat 
lagring och privat förvaltning av utbudet

Or. es

Motivering

Anpassar texten till andra ändringsförslag som berör marknadens självreglering.

Ändringsförslag 648
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillämpningsområde Tillämpningsområde och principer

Or. fr

Ändringsförslag 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) stöd till privat lagring som görs av (b) stöd till lagring som görs av offentliga 
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privata aktörer. och privata aktörer.

Or. pt

Ändringsförslag 650
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) variabla blandningskrav för 
biobränsle, så att medlemsstaterna kan 
höja blandningskraven för biobränsle vid 
prisstörningar skapade av överskott av 
spannmål på marknaden.

Or. en

Motivering

Medlemsstater bör kunna använda blandningskrav för biobränsle som instrument för 
marknadsinterventioner genom att fastställa variabla blandningskrav för biobränsle avseende 
spannmål. På så sätt skulle medlemsstaterna kunna höja blandningskraven för spannmål vid 
kraftiga överskott av spannmål på marknaden.

Ändringsförslag 651
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De marknadsinterventioner som regleras i 
detta kapitel får endast tillämpas i 
samband med artikel 154 i denna 
förordning.

Or. de
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Ändringsförslag 652
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig intervention ska tillämpas i fråga 
om följande produkter i enlighet med detta 
avsnitt och de krav och villkor som ska
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter och/eller 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 18 och 19:

Offentlig intervention ska tillämpas i fråga 
om följande produkter i enlighet med
villkoren i detta avsnitt och de eventuella 
ytterligare krav och villkor som kan
fastställas av kommissionen genom 
delegerade akter och/eller 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 18 och 19:

Or. it

Ändringsförslag 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vanligt vete, korn och majs. (a) Vanligt vete, durumvete, korn, majs 
och sorghum.

Or. es

Motivering

Även om interventioner i fråga om durumvete och sorghum är ganska osannolika, är det 
olämpligt att utelämna dessa två sektorer från det skyddsnät som interventioner utgör. 
Dessutom medför denna bestämmelse inga extra kostnader.

Ändringsförslag 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vanligt vete, korn och majs. (a) Vanligt vete, durumvete, korn, majs 
och sorghum.

Or. es

Motivering

Det är olämpligt att utelämna dessa produkter från skyddsnätsmekanismen.

Ändringsförslag 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vanligt vete, korn och majs. (a) Vanligt vete, durumvete, korn och 
majs.

Or. it

Ändringsförslag 656
Paolo De Castro

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vanligt vete, korn och majs. (a) Vanligt vete, durumvete, korn och 
majs.

Or. it

Ändringsförslag 657
Salvatore Caronna
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Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vanligt vete, korn och majs. (a) Vanligt vete, durumvete, korn och 
majs.

Or. it

Ändringsförslag 658
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vanligt vete, korn och majs. (a) Vanligt vete, durumvete, korn och 
majs.

Or. it

Ändringsförslag 659
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Frukt och grönsaker.

Or. es

Ändringsförslag 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Färskt eller kylt nöt- och kalvkött 
enligt KN-numren 0201 10 00 och 0201 
20 20 till 0201 20 50.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Färskt och kylt får-, gris- och getkött.

Or. en

Ändringsförslag 662
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca ) Färskt och kylt får- och getkött.

Or. en

Ändringsförslag 663
Liam Aylward

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Färskt och kylt får- och getkött.
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Or. en

Ändringsförslag 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Griskött.

Or. fr

Ändringsförslag 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
(ca) Griskött.

Or. pl

Motivering

Produktionen av griskött är av naturen cyklisk och säsongsbetonad. Detta innebär att 
grisköttsmarknaden är sårbar för prissvängningar och ofta föremål för kriser. Ett exempel på 
detta är den senaste krisen som drabbade marknaden i slutet av 2010/början av 2011. Vid 
detta tillfälle sjönk priset för griskött kraftigt på kort tid, och den svåra situation som 
producenterna stod inför förvärrades ytterligare av höga spannmålspriser. Instrumentet för 
offentliga interventioner bör utgöra del av ett skyddsnät vid kriser och bör användas på ett 
effektivt sätt.

Ändringsförslag 666
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Färskt eller kylt kaninkött.

Or. es

Ändringsförslag 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Smör som direkt och uteslutande har 
framställts av pastöriserad grädde som 
direkt och uteslutande har framställts av 
komjölk i ett godkänt företag i unionen 
och som har en lägsta smörfetthalt av 82 
viktprocent och en högsta vattenhalt av 16 
viktprocent.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Skummjölkspulver av högsta kvalitet 
som framställts av komjölk genom 
spraytorkning i ett godkänt företag i 
unionen och som har en lägsta 
proteinhalt på 34,0 viktprocent beräknat 
på den fettfria torrsubstansen.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Strategiska lager

I syfte att förebygga kraftiga obalanser på 
marknaden och garantera 
animaliesektorns fortbestånd bör man 
upprätta strategiska lager av råvaror för 
foder.
Kommissionen ska, genom delegerade 
akter som antas i enlighet med 
artikel 160, vidta de åtgärder som krävs 
för att säkerställa att detta system införs.

Or. es

Motivering

Den nuvarande volatilitetsnivån på marknaden äventyrar den europeiska animaliesektorns 
livskraft, med alla de allvarliga återverkningar detta har för livsmedelsförsörjningen i EU. 
Ett system bör därför införas för att upprätta strategiska lager av de råvaror som krävs för att 
utfordra boskap.

Ändringsförslag 670
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Offentlig intervention får ske under 
följande perioder:

Offentlig intervention får ske för de 
produkter som anges i artikel 10 under 
hela året. 

Or. en
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Motivering

En kris kan inträffa när som helst under året. Därför bör också offentlig intervention vara 
möjlig när som helst under året.

Ändringsförslag 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 1 november – 31 maj för vanligt vete, 
korn och majs.

(a) 1 november – 31 maj för vanligt vete, 
durumvete, korn, majs och sorghum.

Or. es

Ändringsförslag 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 1 november – 31 maj för vanligt vete, 
korn och majs.

(a) 1 november – 31 maj för vanligt vete, 
durumvete, korn, majs och sorghum.

Or. es

Motivering

Det är olämpligt att utelämna dessa produkter från skyddsnätsmekanismen.

Ändringsförslag 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Under hela regleringsåret för nöt- och
kalvkött.

(c) 1 januari–31 december för nöt-, kalv-
och griskött.

Or. pl

Motivering

Förslaget är ett resultat av förslaget till ändring av artikel 10.

Ändringsförslag 674
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 1 mars–31 augusti för smör och 
skummjölkspulver.

(d) Under hela året för smör och 
skummjölkspulver.

Or. en

Ändringsförslag 675
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 1 mars–31 augusti för smör och 
skummjölkspulver.

(d) Under hela året för smör och 
skummjölkspulver.

Or. en

Ändringsförslag 676
Rareş-Lucian Niculescu
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Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 1 mars–31 augusti för smör och 
skummjölkspulver.

(d) Under hela året för smör och 
skummjölkspulver.

Or. en

Ändringsförslag 677
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 1 mars–31 augusti för smör och 
skummjölkspulver.

(d) 1 mars – 1 januari för smör och 
skummjölkspulver.

Or. en

Ändringsförslag 678
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) 1 mars–31 augusti för smör och 
skummjölkspulver.

(d) 1 mars–31 december för smör och 
skummjölkspulver.

Or. de

Ändringsförslag 679
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Under de perioder som anges i artikel 11 
ska följande gälla för offentlig 
intervention:

1. Under den period som anges i artikel 11 
ska följande gälla för offentlig 
intervention:

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en logisk följd av den föreslagna ändringen av artikel 11 (samma 
interventionsperiod för alla sektorer som kan komma i fråga för offentlig intervention).

Ändringsförslag 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Offentlig intervention för korn, majs 
och paddyris (även särskilda sorter och 
typer av paddyris) får inledas av 
kommissionen, genom genomförandeakter, 
om marknadssituationen så kräver.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

(b) Offentlig intervention för korn, majs, 
durumvete, sorghum och paddyris (även
särskilda sorter och typer av paddyris) ska 
inledas av kommissionen, genom 
genomförandeakter, om 
marknadssituationen så kräver. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. es

Ändringsförslag 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Offentlig intervention för korn, majs (b) Offentlig intervention för korn, majs 
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och paddyris (även särskilda sorter och 
typer av paddyris) får inledas av 
kommissionen, genom genomförandeakter, 
om marknadssituationen så kräver.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

och paddyris (inklusive särskilda sorter och 
typer av paddyris) får inledas av 
kommissionen, genom genomförandeakter, 
enbart om det behövs på grund av 
ogynnsamma marknadssituationer. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förtydliga att interventioner endast bör inledas i ogynnsamma 
marknadssituationer.

Ändringsförslag 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Offentlig intervention för korn, majs 
och paddyris (även särskilda sorter och 
typer av paddyris) får inledas av 
kommissionen, genom genomförandeakter, 
om marknadssituationen så kräver.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

(b) Offentlig intervention för korn, majs, 
durumvete, sorghum och paddyris (även 
särskilda sorter och typer av paddyris) får
inledas av kommissionen, genom 
genomförandeakter, om 
marknadssituationen så kräver. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. es

Ändringsförslag 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött ska inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, innan 
det genomsnittliga marknadspriset enligt 
artikel 19 a för nöt- och kalvkött i en 
medlemsstat eller i en region i en 
medlemsstat som noteras på grundval av 
den unionsskala för klassificering av 
slaktkroppar som avses i artikel 18.8 når
1 560 euro/ton. Inom sex månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
ska kommissionen se över 
interventionspriset på nöt- och kalvkött, 
med beaktande av 
produktionskostnadernas utveckling 
under en representativ period.

Or. en

Ändringsförslag 684
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött ska inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, innan 
det genomsnittliga marknadspriset enligt 
artikel 19 a för nöt- och kalvkött i en 
medlemsstat eller i en region i en 
medlemsstat som noteras på grundval av 
den unionsskala för klassificering av 
slaktkroppar som avses i artikel 18.8 når
1 560 euro/ton. Inom sex månader efter 
det att denna förordning har trätt i kraft 
ska kommissionen se över 
interventionspriset på nöt- och kalvkött, 
med beaktande av 
produktionskostnadernas utveckling 
under en representativ period.
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Or. en

Ändringsförslag 685
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött ska inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

Or. fr

Ändringsförslag 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 70 % av det 
referenspris som anges i artikel 7.1 d.
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Or. en

Ändringsförslag 687
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

(c) Offentlig intervention för nöt- och 
kalvkött får inledas av kommissionen 
genom andra genomförandeakter, om det 
genomsnittliga marknadspriset under en 
representativ period enligt artikel 19 led a 
för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller 
i en region i en medlemsstat som noteras 
på grundval av den unionsskala för 
klassificering av slaktkroppar som avses i 
artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 688
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Offentlig intervention får inledas av 
kommissionen, genom
genomförandeakter, för får- och getkött 
om marknadssituationen så kräver.

Or. en
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Ändringsförslag 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Offentlig intervention får inledas av 
kommissionen, genom 
genomförandeakter, för får- och getkött 
om marknadssituationen så kräver.

Or. en

Ändringsförslag 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, besluta att inleda 
offentlig intervention inom 
grisköttssektorn när det genomsnittliga 
marknadspriset i unionen på slaktkroppar 
av gris, vilket fastställts efter de priser 
som noterats i varje medlemsstat på de 
representativa marknaderna i 
gemenskapen och är viktat genom 
koefficienter som återspeglar den relativa 
storleken på grisbeståndet i varje 
medlemsstat, understiger 103 % av 
referenspriset, och när förhållandet 
mellan marknadspris och 
produktionskostnad har beaktats.

Or. pl

Motivering

Förslaget är ett resultat av förslaget till ändring av artikel 10. I detta ändringsförslag tas 
villkoren för stöd till privat lagring i förordning nr 1234/2007 och produktionskostnaderna i 
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beaktande. Krisen 2010/2011 visade att grisköttsproduktion kan bli olönsam, inte bara till 
följd av en sänkning av priset för levande grisar, men också som en konsekvens av kraftigt 
ökade kostnader för spannmål och foder.

Ändringsförslag 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, avsluta offentlig 
intervention inom sektorn för nöt- och 
kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 
led c inte längre uppfylls under en 
representativ period som fastställs enligt 
artikel 19 led a.

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, avsluta offentlig 
intervention inom sektorn för nöt- och 
kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 
led c inte längre uppfylls under en 
representativ period som fastställs enligt 
artikel 19 led a.

Or. en

Ändringsförslag 692
James Nicholson, Julie Girling

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, avsluta offentlig 
intervention inom sektorn för nöt- och 
kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 
led c inte längre uppfylls under en 
representativ period som fastställs enligt 
artikel 19 led a.

2. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, avsluta offentlig 
intervention inom sektorn för nöt- och 
kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 
led c inte längre uppfylls under en 
representativ period som fastställs enligt 
artikel 19 led a.

Or. en

Ändringsförslag 693
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Enligt denna artikel ska 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med artikel 43.2 i fördraget anta en 
uttömmande förteckning över kriterier 
som ska uppfyllas för att en 
marknadssituation ska anses kräva 
offentlig intervention.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att beslutet att inleda offentliga interventioner blir 
mer objektivt och mer förutsägbart för jordbrukare. Det inför emellertid ingen automatik.

Ändringsförslag 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppköp till fast pris eller 
anbudsförfaranden

Anbudsförfaranden

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling av 
målen, eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden gäller för alla 
interventioner.

Ändringsförslag 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppköp till fast pris eller
anbudsförfaranden

Uppköp genom anbudsförfaranden

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden för att man ska kunna garantera bästa valuta 
för pengarna och en ökad marknadsorientering.

Ändringsförslag 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När offentlig intervention inleds i 
enlighet med artikel 12.1 a ska uppköp 
göras till fast pris och avse högst följande 
mängder för var och en av de perioder 
som anges i artikel 11:

utgår

(a) Vanligt vete, högst 3 miljoner ton.
(b) Smör, högst 30 000 ton.
(c) Skummjölkspulver, högst 109 000 ton.

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När offentlig intervention inleds i 
enlighet med artikel 12.1 a ska uppköp 
göras till fast pris och avse högst följande 
mängder för var och en av de perioder 
som anges i artikel 11:

utgår

(a) Vanligt vete, högst 3 miljoner ton.
(b) Smör, högst 30 000 ton.
(c) Skummjölkspulver, högst 109 000 ton.

Or. en

Ändringsförslag 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Vanligt vete, högst 3 miljoner ton. (a) Vanligt vete, högst 2,5 miljoner ton.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en minskning av den mängd vete som kommissionen kan köpa 
upp via interventionslager.

Ändringsförslag 699
Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Smör, högst 30 000 ton. (b) Smör, högst 250 000 ton.
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Or. de

Ändringsförslag 700
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Smör, högst 30 000 ton. (b) Smör, högst 70 000 ton.

Or. en

Ändringsförslag 701
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Smör, högst 30 000 ton. b) Smör, högst 70 000 ton.

Or. pt

Ändringsförslag 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Skummjölkspulver, högst 109 000 ton. (c) Skummjölkspulver, högst 100 000 ton.

Or. en

Ändringsförslag 703
Brian Simpson, Åsa Westlund
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När offentlig intervention inleds i 
enlighet med artikel 12.1 ska uppköpen 
göras genom ett anbudsförfarande genom 
vilket det fastställs ett högsta uppköpspris 
och berörda kvantiteter för

2. När offentlig intervention inleds i 
enlighet med artikel 12.1 ska uppköpen 
göras genom ett anbudsförfarande genom 
vilket det fastställs ett högsta uppköpspris 
och berörda kvantiteter.

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vanligt vete, smör och 
skummjölkspulver utöver de gränsvärden 
som anges i punkt 1, och

utgår

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vanligt vete, smör och 
skummjölkspulver utöver de gränsvärden 
som anges i punkt 1, och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) korn, majs, paddyris och nöt- och 
kalvkött.

utgår

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) korn, majs, paddyris och nöt- och 
kalvkött.

utgår

Or. en
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Motivering

Uppköp bör ske genom anbudsförfaranden för att man ska kunna garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering.

Ändringsförslag 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) korn, majs, paddyris och nöt- och 
kalvkött.

(b) durumvete, korn, majs, sorghum,
paddyris och nöt- och kalvkött.

Or. es

Ändringsförslag 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) korn, majs, paddyris och nöt- och 
kalvkött.

(b) durumvete, korn, majs, sorghum,
paddyris och nöt- och kalvkött.

Or. es

Ändringsförslag 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under särskilda och välmotiverade 
omständigheter får kommissionen genom 
genomförandeakter fatta beslut om att ett 

Under särskilda och välmotiverade 
omständigheter får kommissionen genom 
genomförandeakter fatta beslut om att ett 
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anbudsförfarande ska begränsas till en viss 
medlemsstat eller till en viss region i en 
medlemsstat eller, på grundval av artikel 
14.2, om att uppköpspriserna per 
medlemsstat eller region i en medlemsstat 
ska fastställas på grundval av de noterade 
genomsnittliga marknadspriserna.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

anbudsförfarande ska begränsas till en viss 
medlemsstat eller till en viss region i en 
medlemsstat. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Under särskilda och välmotiverade 
omständigheter får kommissionen genom 
genomförandeakter fatta beslut om att ett 
anbudsförfarande ska begränsas till en viss 
medlemsstat eller till en viss region i en 
medlemsstat eller, på grundval av artikel 
14.2, om att uppköpspriserna per 
medlemsstat eller region i en medlemsstat 
ska fastställas på grundval av de noterade 
genomsnittliga marknadspriserna.
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Under särskilda och välmotiverade 
omständigheter får kommissionen genom 
genomförandeakter fatta beslut om att ett 
anbudsförfarande ska begränsas till en viss 
medlemsstat eller till en viss region i en 
medlemsstat. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. en
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Ändringsförslag 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med interventionspris avses följande: 1. Med interventionspris avses det högsta 
pris till vilket produkter som kan komma i 
fråga för offentlig intervention får köpas 
in när detta görs genom ett 
anbudsförfarande.

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det pris till vilket produkter ska köpas 
upp inom ramen för offentlig intervention 
till fast pris, eller

utgår

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.
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Ändringsförslag 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Det pris till vilket produkter ska köpas 
upp inom ramen för offentlig intervention 
till fast pris, eller

utgår

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta skulle garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering.

Ändringsförslag 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det högsta pris till vilket produkter som 
kan komma i fråga för offentlig 
intervention får köpas in när detta görs 
genom ett anbudsförfarande.

utgår

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det högsta pris till vilket produkter som 
kan komma i fråga för offentlig 
intervention får köpas in när detta görs
genom ett anbudsförfarande.

(b) det högsta pris till vilket produkter som 
kan komma i fråga för offentlig 
intervention får köpas in genom ett 
anbudsförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris 
och skummjölkspulver ska
interventionspriset vid uppköp till fast pris 
vara samma som de respektiva 
referenspriser som fastställs i artikel 7 
och får inte överskrida de respektiva
referenspriser som gäller vid uppköp 
genom anbudsförfarande.

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris 
och skummjölkspulver får
interventionspriset inte överskrida de 
respektive referenspriserna.

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris 
och skummjölkspulver ska
interventionspriset vid uppköp till fast pris 
vara samma som de respektiva 
referenspriser som fastställs i artikel 7 
och får inte överskrida de respektiva
referenspriser som gäller vid uppköp 
genom anbudsförfarande.

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris 
och skummjölkspulver får
interventionspriset inte överskrida de
respektive referenspriserna.

Or. en

Ändringsförslag 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris 
och skummjölkspulver ska 
interventionspriset vid uppköp till fast pris 
vara samma som de respektiva
referenspriser som fastställs i artikel 7 och 
får inte överskrida de respektiva
referenspriser som gäller vid uppköp 
genom anbudsförfarande.

(a) För vanligt vete, durumvete, korn, 
majs, sorghum, paddyris och 
skummjölkspulver ska interventionspriset 
vid uppköp till fast pris vara samma som 
de respektive referenspriser som fastställs i 
artikel 7 och får inte överskrida de 
respektive referenspriser som gäller vid 
uppköp genom anbudsförfarande.

Or. es

Ändringsförslag 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris 
och skummjölkspulver ska 

(a) För vanligt vete, durumvete, korn, 
majs, sorghum, paddyris och 
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interventionspriset vid uppköp till fast pris 
vara samma som de respektiva
referenspriser som fastställs i artikel 7 och 
får inte överskrida de respektiva
referenspriser som gäller vid uppköp 
genom anbudsförfarande.

skummjölkspulver ska interventionspriset 
vid uppköp till fast pris vara samma som 
de respektive referenspriser som fastställs i 
artikel 7 och får inte överskrida de 
respektive referenspriser som gäller vid 
uppköp genom anbudsförfarande.

Or. es

Ändringsförslag 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris 
och skummjölkspulver ska 
interventionspriset vid uppköp till fast pris 
vara samma som de respektiva 
referenspriser som fastställs i artikel 7 och 
får inte överskrida de respektiva 
referenspriser som gäller vid uppköp 
genom anbudsförfarande.

(a) För vanligt vete, durumvete, korn, 
majs, paddyris, sorghum och 
skummjölkspulver ska interventionspriset 
vid uppköp till fast pris vara samma som 
de respektiva referenspriser som fastställs i 
artikel 7 och får inte överskrida de 
respektiva referenspriser som gäller vid 
uppköp genom anbudsförfarande.

Or. it

Ändringsförslag 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För smör ska interventionspriset vid 
uppköp till fast pris vara 90 % av det 
referenspris som anges i artikel 7 och får
inte överskrida 90 % av det referenspris 
som gäller vid uppköp genom 
anbudsförfarande

(b) För smör får interventionspriset inte 
överskrida 90 % av referenspriset.



AM\907930SV.doc 157/165 PE492.801v01-00

SV

Or. en

Motivering

Alla uppköp bör ske genom anbudsförfaranden. Detta kommer att garantera bästa valuta för 
pengarna och en ökad marknadsorientering. Det kommer också att leda till en förenkling, 
eftersom man på detta sätt kan garantera att samma förfaranden tillämpas på alla 
interventioner.

Ändringsförslag 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För smör ska interventionspriset vid 
uppköp till fast pris vara 90 % av det 
referenspris som anges i artikel 7 och får
inte överskrida 90 % av det referenspris 
som gäller vid uppköp genom 
anbudsförfarande

(b) För smör får interventionspriset inte 
överskrida 90 % av referenspriset.

Or. en

Ändringsförslag 724
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För nöt- och kalvkött får
interventionspriset vid uppköp inte 
överskrida det pris som avses i 
artikel 12.1 c.

(c) För nöt- och kalvkött får priset vid 
uppköp inte överskrida 90 % av det
referenspris som fastställts i artikel 7.1 d.

Or. pt

Ändringsförslag 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
korn, majs och paddyris som görs av 
kvalitetsskäl. För att säkra att produktionen 
inriktas på vissa sorters paddyris ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 160 i syfte 
att fastställa ökningar och minskningar av 
interventionspriset.

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
korn, majs och paddyris som görs av 
kvalitetsskäl. I syfte att

(a) säkra att produktionen inriktas på vissa 
sorters paddyris ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 160 i syfte att fastställa ökningar 
och minskningar av interventionspriset,

(b) främja ingåendet av långa 
odlingskontrakt mellan producenter och 
enheter som köper spannmål, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 160 i syfte 
att fastställa ökningar av 
interventionspriset.

Or. pl

Motivering

Detta ändringsförslag avser att införa “mjuka instrument” för att uppmuntra 
jordbruksproducenter, bearbetningsföretag och handlare att ingå odlingskontrakt på minst ett 
år. Detta skulle kunna göras genom att man fastställer en ökning av interventionspriset för 
varor som omfattas av odlingskontrakt. Den gemensamma jordbrukspolitikens huvudsakliga 
syfte bör vara att förebygga störningar på marknaden, och därmed begränsa antalet viktiga 
interventioner.

Ändringsförslag 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
korn, majs och paddyris som görs av 
kvalitetsskäl. För att säkra att produktionen 
inriktas på vissa sorters paddyris ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 160 i syfte 
att fastställa ökningar och minskningar av 
interventionspriset.

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
durumvete, korn, majs, sorghum och 
paddyris som görs av kvalitetsskäl. För att 
säkra att produktionen inriktas på vissa 
sorters paddyris ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 160 i syfte att fastställa ökningar 
och minskningar av interventionspriset.

Or. es

Ändringsförslag 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
korn, majs och paddyris som görs av 
kvalitetsskäl. För att säkra att produktionen 
inriktas på vissa sorters paddyris ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 160 i syfte 
att fastställa ökningar och minskningar av 
interventionspriset.

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
durumvete, korn, majs, sorghum och 
paddyris som görs av kvalitetsskäl. För att 
säkra att produktionen inriktas på vissa 
sorters paddyris ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 160 i syfte att fastställa ökningar 
och minskningar av interventionspriset.

Or. es

Ändringsförslag 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
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Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
korn, majs och paddyris som görs av 
kvalitetsskäl. För att säkra att produktionen 
inriktas på vissa sorters paddyris ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 160 i syfte 
att fastställa ökningar och minskningar av 
interventionspriset.

3. De interventionspriser som avses i 
punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta 
påverkar eventuella prisökningar och 
prisminskningar avseende vanligt vete, 
durumvete, korn, majs, sorghum och 
paddyris som görs av kvalitetsskäl. För att 
säkra att produktionen inriktas på vissa 
sorters paddyris ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 160 i syfte att fastställa ökningar 
och minskningar av interventionspriset.

Or. it

Ändringsförslag 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) att det inte förekommer några 
störningar på marknaden,

(a) att offentliga 
marknadsregleringsinstrument stärks,

Or. pt

Ändringsförslag 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkterna får avyttras genom att de utgår
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ställs till förfogande inom ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen enligt förordning (EU) nr […] 
om så föreskrivs i förordningen.
Bokföringsvärdet för sådana produkter 
ska i så fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2.

Or. de

Ändringsförslag 731
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkterna får avyttras genom att de 
ställs till förfogande inom ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen enligt förordning (EU) nr […] 
om så föreskrivs i förordningen.
Bokföringsvärdet för sådana produkter 
ska i så fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2.

utgår

Or. en

Motivering

Vi vill se att bestämmelsen om att interventionslager ska gå till de sämst ställda utgår. Detta 
görs inte på grund av bristande socialt ansvar, utan för att säkerställa att den gemensamma 
jordbrukspolitiken handlar om jordbruk och inte om socialpolitik.

Ändringsförslag 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkterna får avyttras genom att de utgår
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ställs till förfogande inom ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen enligt förordning (EU) nr […] 
om så föreskrivs i förordningen.
Bokföringsvärdet för sådana produkter 
ska i så fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkterna får avyttras genom att de ställs 
till förfogande inom ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen enligt förordning (EU) nr […] om 
så föreskrivs i förordningen.
Bokföringsvärdet för sådana produkter ska 
i så fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2.

Produkterna får avyttras genom att de ställs 
till förfogande inom ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen enligt förordning (EU) nr […]. 
Bokföringsvärdet för sådana produkter ska 
i så fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2.

Or. en

Ändringsförslag 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkterna får avyttras genom att de ställs 
till förfogande inom ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen enligt förordning (EU) nr […] om 
så föreskrivs i förordningen.

Produkterna får avyttras genom att de i 
första hand ställs till förfogande inom 
ordningen för livsmedelsutdelning till de 
sämst ställda i unionen enligt förordning 
(EU) nr […] om så föreskrivs i 
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Bokföringsvärdet för sådana produkter ska 
i så fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2.

förordningen. Bokföringsvärdet för sådana 
produkter ska i så fall motsvara det 
relevanta fasta interventionspris som avses 
i artikel 14.2.

Or. es

Motivering

Oavsett den rättsliga grunden för detta system bör avyttrandet av produkter från offentliga 
lager börja med att de görs tillgängliga för dem vars behov är störst.

Ändringsförslag 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkterna får avyttras genom att de ställs 
till förfogande inom ordningen för 
livsmedelsutdelning till de sämst ställda i 
unionen enligt förordning (EU) nr […] om 
så föreskrivs i förordningen.
Bokföringsvärdet för sådana produkter ska 
i så fall motsvara det relevanta fasta 
interventionspris som avses i artikel 14.2.

Produkterna får avyttras genom att de i 
första hand ställs till förfogande inom 
ordningen för livsmedelsutdelning till de 
sämst ställda i unionen enligt förordning 
(EU) nr […] om så föreskrivs i 
förordningen. Bokföringsvärdet för sådana 
produkter ska i så fall motsvara det 
relevanta fasta interventionspris som avses 
i artikel 14.2.

Or. es

Motivering

Denna hänvisning bör behållas i förordningen för en samlad marknadsordning. Man bör 
klargöra att detta bör vara en prioriterad användning av produkter från offentliga 
interventioner, eftersom det, under ordningens 25-åriga historia, har visat sig vara en mycket 
framgångsrik avyttringsmetod, och eftersom ordningen har spelat en mycket viktig roll i fråga 
om att förebygga marknadsstörningar till följd av att mycket stora volymer produkter från 
offentliga interventioner har släppts ut på marknaden. 

Ändringsförslag 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Obligatoriskt stöd

1. Stöd ska beviljas för privat lagring för 
smör som har framställts av grädde som 
direkt och uteslutande har framställts av 
komjölk.
2. De villkor och krav som hänför sig till 
detta underavsnitt samt summan av 
obligatoriskt stöd till privat lagring av 
smör ska antas av kommissionen genom 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 och genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. es

Motivering

Eftersom kvotsystemet går mot sitt slut behövs en ”mjuklandning”, och därför måste 
obligatoriskt stöd behållas i åtminstone två år till. Efter dessa två år bör kommissionen 
besluta, beroende på marknadssituationen, om huruvida detta stöd ska göras frivilligt.

Ändringsförslag 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Obligatoriskt stöd

1. Stöd ska beviljas för privat lagring för 
smör som har framställts av grädde som 
direkt och uteslutande har framställts av 
komjölk.
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2. De villkor och krav som hänför sig till 
detta underavsnitt ska antas av 
kommissionen genom delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 och genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.
3. Åtgärder för att fastställa unionsstöd 
till privat lagring av smör ska antas av 
rådet i enlighet med artikel 43.3 i 
fördraget.

Or. es

Motivering

Eftersom kvotsystemet går mot sitt slut behöver vi vara försiktiga och säkerställa en 
”mjuklandning”. Det obligatoriska stödet behöver därför behållas i åtminstone två år till. 
Efter dessa två år bör kommissionen besluta, beroende på marknadssituationen, om huruvida 
detta stöd ska göras frivilligt.


