
AM\907936SV.doc PE492.804v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

2011/0281(COD)

25.7.2012

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1849 - 2094

Förslag till betänkande
Michel Dantin
(PE485.843v02-00)

Upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter 
(förordningen om en samlad marknadsordning)

Förslag till förordning
(COM2011)0626/3 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))



PE492.804v01-00 2/162 AM\907936SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\907936SV.doc 3/162 PE492.804v01-00

SV

Ändringsförslag 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Del II – rubrik 2 – kapitel III – avsnitt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 3a
AVTALSSYSTEM

Artikel 113a
Avtalsvillkor

1. Om en medlemsstat, utan att det 
påverkar tillämpningen av artiklarna 
104a och 105a om sektorn för mjölk och 
mjölkprodukter och artikel 101 om 
sockersektorn, beslutar att varje leverans 
av jordbruksprodukter på dess territorium 
från en producent till ett 
bearbetningsföretag eller distributör inom 
en sektor som förtecknas i artikel 1.2 i 
denna förordning ska omfattas av ett 
skriftligt avtal mellan parterna eller 
beslutar att den första köparen måste 
lämna in ett skriftligt anbud för ett avtal 
om leverans av jordbruksprodukter från 
producenten, ska detta avtal eller anbud 
om ett avtal uppfylla de villkor som 
fastställts i punkt 2.
Då en medlemsstat beslutat att 
leveranserna av de berörda produkterna 
från en producent till en köpare ska 
omfattas av ett skriftligt avtal mellan 
parterna ska medlemsstaten samtidigt 
besluta vilka leveransstadier som omfattas 
av ett avtal av denna typ om leveransen av 
de berörda produkterna går via en eller 
flera mellanhänder.
Medlemsstaterna ska se till att avtalen 
inom de berörda sektorerna uppfylls samt 
inrätta ett medlingssystem för de fall då 
inget avtal kan slutas genom ömsesidig 
överenskommelse för att på så sätt 
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garantera rättvisa avtalsförhållanden.
2. Avtalet och/eller anbudet bör
(a) ingås före leverans,
(b) vara skriftligt och
(c) framför allt omfatta
(i) det pris som ska betalas för leveransen, 
vilket ska
– vara statiskt och anges i avtalet och/eller
– beräknas utifrån en kombination av 
olika faktorer som är fastställda i avtalet, 
till exempel marknadsindikatorer som 
återger förändringar av 
marknadsförhållandena, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av de levererade jordbruksprodukterna,
(ii) kvantiteten och kvaliteten på de 
berörda produkterna som kan och/eller 
bör levereras, liksom tidpunkten för dessa 
leveranser,
(iii) avtalets giltighetstid, som får vara 
antingen tidsbestämt eller tillsvidare med 
uppsägningsklausuler,
(iv) åtgärder beträffande 
betalningsprocedurer och försenade 
betalningar,
(v) villkoren för hämtning eller leverans 
av jordbruksprodukterna samt
(vi) regler om force majeure.
3. Genom undantag från punkt 1 ska ett 
avtal och/eller anbud inte krävas när 
berörda produkter levereras från en 
producent till en köpare där köparen är 
ett kooperativ som producenten tillhör, 
om kooperativets stadgar eller dess regler 
eller beslut omfattas i dessa stadgar och 
kooperativets stadgar innehåller 
bestämmelser med liknande effekt som 
dem som anges i punkt 2 a, b och c.
4. Alla delar av avtal om leverans av 
jordbruksprodukter som ingås av 
producenter, mottagare, 
bearbetningsföretag eller distributörer, 
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inbegripet de delar som avses i punkt 2 c, 
ska förhandlas fritt mellan parterna.
Utan hinder av första stycket
(i) kan en medlemsstat, om den beslutar 
att i enlighet med punkt 1 i denna artikel 
göra det obligatoriskt med skriftliga avtal 
för leverans av jordbruksprodukter, lägga 
fast en minimiperiod som endast ska gälla 
för skriftliga avtal mellan en jordbrukare 
och en första köpare av 
jordbruksprodukter. En sådan 
minimiperiod ska vara minst sex månader 
och ska inte försämra funktionen av den 
inre marknaden.
(ii) Om en medlemsstat beslutar att i 
enlighet med punkt 1 göra det 
obligatoriskt för den första köparen av 
jordbruksprodukter att ge producenten ett 
skriftligt anbud i enlighet med punkt 1, 
kan den ange att erbjudandet ska omfatta 
en minimiperiod för kontraktet såsom 
anges i nationell lagstiftning i detta syfte. 
En sådan minimiperiod ska vara minst 
sex månader och inte skada funktionen 
på den inre marknaden.
Det andra stycket ska inte påverka 
producentens rätt att avböja en sådan 
minimiperiod under förutsättning att 
denne gör det skriftligen. I sådana fall 
kan parterna fritt förhandla om alla delar 
i avtalet, inklusive de som anges i 
punkt 2c.
5. De medlemsstater som utnyttjar de 
möjligheter som anges i denna artikel ska 
meddela kommissionen om hur de 
tillämpas.
6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter med åtgärder som 
krävs för en enhetlig tillämpning av 
punkt 2 a och b och punkt 3 i denna 
artikel och åtgärder som rör den 
information som medlemsstaterna ska ge i 
enlighet denna artikel.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
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som avses i artikel 162.2.

Or. es

Motivering

I ändringsförslaget läggs endast ett stycke till i artikel 113a.1 (ändringsförslag 333 i Dantins 
betänkande). Antagandet av förordning (EU) nr 261/2012 om avtalsvillkor inom sektorn för 
mjölk och mjölkprodukter välkomnades som ett viktigt framsteg i förhållandena inom 
livsmedelsförsörjningskedjan. Alla sektorer bör kunna ta del av ett frivilligt avtalssystem.

Ändringsförslag 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 113a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113a
Avtalsvillkor

1. Om en medlemsstat beslutar att varje 
leverans av en produkt från en 
jordbrukare till ett bearbetningsföretag 
ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan 
parterna, ska detta avtal uppfylla de 
villkor som fastställs i punkt 2. I det fall 
som beskrivs i första stycket ska den 
berörda medlemsstaten också besluta att 
om leveransen av produkten görs via en 
eller flera företag som samlar in mjölk 
ska varje stadium av leveransen täckas av 
ett sådant avtal mellan parterna. Med 
mottagare avses här ett företag som 
transporterar en produkt från en 
jordbrukare eller från en annan 
mottagare till ett bearbetningsföretag eller 
till en annan mottagare, där äganderätten 
till produkten överförs i vart och ett av 
fallen.
2. Avtalet ska
(a) ingås före leverans,
(b) vara skriftligt och
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(c) framför allt omfatta
(i) det pris som ska betalas för leveransen, 
vilket ska
– vara statiskt och anges i avtalet och/eller
– variera enbart på grund av faktorer som 
är fastställda i avtalet, särskilt 
marknadssituationens utveckling baserad 
på marknadsindikatorer, levererad volym 
och kvaliteten på eller sammansättningen 
av den levererade produkten,
(ii) den volym som får och/eller ska 
levereras samt tidpunkten för 
leveranserna, och
(iii) avtalets giltighetstid, som får vara 
obegränsad och innehålla 
uppsägningsklausuler.
3. Genom undantag från punkt 1 ska ett 
avtal inte krävas när en produkt levereras 
från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag där 
bearbetningsföretaget är ett kooperativ 
som jordbrukaren tillhör och 
kooperativets stadgar innehåller 
bestämmelser med liknande effekt som 
dem som anges i punkt 2 a, b och c.
4. Alla delar av avtal om leverans av en 
produkt som ingås av jordbrukare, 
mottagare eller bearbetningsföretag, 
inbegripet de delar som avses i punkt 2 c, 
ska förhandlas fritt mellan parterna.
5. För att säkra en enhetlig tillämpning av 
denna artikel får kommissionen, genom 
genomförandeakter, anta de åtgärder som 
krävs. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. es

Ändringsförslag 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 113b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113b
Avtalsförhandlingar
1. En producentorganisation inom en av 
sektorerna som avses i artikel 1.2 i denna 
förordning som är erkänd enligt artikel 
106 får för sina producentmedlemmars 
räkning förhandla om avtal om leverans 
av jordbruksprodukter från en producent 
till ett bearbetningsföretag, en 
mellanhand eller en mottagare för hela 
eller delar av medlemmarnas samlade 
produktion.
2. En producentorganisation får föra 
förhandlingar
(a) oavsett om äganderätten till de 
berörda produkterna överförs från 
producenterna till 
producentorganisationen eller ej,
(b) oavsett om det pris som förhandlas 
fram gäller för den gemensamma 
produktionen hos samtliga eller endast 
hos en del av de anslutna producenterna,
(c) under förutsättning att de berörda 
jordbrukarna inte är medlemmar i någon 
annan producentorganisation som också 
förhandlar om sådana avtal för deras 
räkning; medlemsstaterna får emellertid i 
vederbörligen motiverade fall bevilja 
undantag från detta villkor om 
producenterna har två distinkta 
produktionsenheter i olika geografiska 
områden,
(d) under förutsättning att en 
jordbrukares medlemskap i ett kooperativ 
inte innebär åtaganden om att 
produkterna i fråga ska levereras i 
enlighet med kooperativets stadgar eller 
regler och beslut som föreskrivs i eller 
följer av dessa stadgar, och
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(e) under förutsättning att 
producentorganisationen meddelar de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat eller de medlemsstater där 
den bedriver sin verksamhet om vilken 
mängd jordbruksprodukter som omfattas 
av sådana förhandlingar.
3. Vid tillämpningen av denna artikel 
avses med producentorganisationer även 
sammanslutningar av sådana 
producentorganisationer.
4. De medlemsstater där förhandlingarna 
kring denna artikel äger rum ska 
informera kommissionen om 
tillämpningen av stycket 2e.
5. Tröskelvärdena för de 
produktionsvolymer som kan bli föremål 
för kollektivavtal har bifogats denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 113b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113b
Avtalsförhandlingar

1. En producentorganisation som är 
erkänd enligt artikel 106 får för sina 
jordbrukarmedlemmars räkning 
förhandla om avtal om leverans av en 
produkt från en jordbrukare till ett 
bearbetningsföretag eller till en mottagare 
i den mening som avses i artikel 100a.1 
andra stycket, för hela eller delar av 
medlemmarnas samlade produktion.
2. Producentorganisationen får driva en 
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förhandling
(a) oavsett om äganderätten till produkten 
överförs från jordbrukarna till 
producentorganisationen eller ej,
(b) oavsett om det pris som förhandlas 
fram gäller för den gemensamma 
produktionen hos samtliga eller endast 
hos en del av de anslutna jordbrukarna,
(c) under förutsättning att den 
sammanlagda volymen av produkten som 
omfattas av den förhandling som drivs av 
en viss producentorganisation inte 
överstiger
(i) 3,5 % av den sammanlagda 
produktionen inom unionen,
(ii) 33 % av den sammanlagda nationella 
produktionen i en viss medlemsstat som 
omfattas av producentorganisationens 
förhandlingar,
(iii) 33 % av den sammanlagda nationella 
produktionen i samtliga de medlemsstater 
som omfattas av 
producentorganisationens förhandlingar,
(d) under förutsättning att de berörda 
jordbrukarna inte är medlemmar i någon 
annan producentorganisation som också 
förhandlar om sådana avtal för deras 
räkning,
(e) under förutsättning att 
producentorganisationen meddelar de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat eller de medlemsstater där 
den bedriver sin verksamhet.
3. Vid tillämpningen av denna artikel 
avses med producentorganisationer även 
sammanslutningar av sådana 
producentorganisationer. För att säkra att 
sammanslutningarna av 
producentorganisationerna övervakas på 
lämpligt sätt ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 160 rörande villkoren för 
erkännande av sådana 
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sammanslutningar.
4. Genom undantag från punkt 2 c ii och 
iii får den konkurrensmyndighet som 
avses i andra stycket, även när tröskeln på 
33 % inte överskrids, i enskilda fall 
besluta att producentorganisationen inte 
får bedriva förhandlingar, om 
myndigheten anser att ett sådant beslut är 
nödvändigt för att konkurrensen inte ska 
hindras eller för att allvarlig skada ska 
undvikas för små och medelstora företag 
som bearbetar produkten på dess 
territorium.
Det beslut som avses i första stycket ska 
fattas av kommissionen, genom en 
genomförandeakt, som antas genom det 
rådgivande förfarande som avses i 
artikel 14 i förordning (EG) nr 1/2003 för 
förhandlingar som omfattar produktion i 
mer än en medlemsstat. I andra fall ska 
det fattas av den nationella 
konkurrensmyndigheten i den 
medlemsstat vars produktion omfattas av 
förhandlingarna. De beslut som avses i 
första och andra styckena ska inte 
tillämpas tidigare än den dag de anmäls 
till de berörda företagen.
5. I denna artikel avses med
(a) nationell konkurrensmyndighet den 
myndighet som avses i artikel 5 i 
förordning (EG) nr 1/2003,
(b) små och medelstora företag 
mikroföretag, små företag eller 
medelstora företag i den mening som 
avses i kommissionens rekommendation 
2003/361/EG.

Or. es

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitiken bör främja inrättandet av jordbrukskooperativ och 
ingående av avtal mellan producenter och bearbetningsföretag och på så sätt utvidga de 
regler som redan gäller för mjölksektorn till andra sektorer.
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Ändringsförslag 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 113b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113b
Avtalsförhandlingar med de övriga 

sektorerna
Avtalsförhandlingar i övriga sektorer, 
inklusive frukt- och grönsakssektorerna 
och bearbetningsföretag
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 104 och 105 ska bestämmelser 
antas i enlighet med artikel 42 och 
artikel 43.2 i Fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt så att erkända 
producentorganisationer och kooperativ 
som är sammansatta av jordbrukare eller 
deras sammanslutningar kan förhandla 
med en köpare om eventuella 
avtalsvillkor, däribland pris, för hela eller 
delar av medlemmarnas produktion.
I syfte att upprätthålla en effektiv 
konkurrens på olika jordbrukssektorer 
ska förhandlingsmandatet begränsas på 
lämpligt sätt av både Europaparlamentet 
och rådet, såsom är fallet inom 
mjölksektorn; dessa begränsningar kan 
exempelvis uttryckas i en procentandel av 
unionens produktion eller produktionen i 
en medlemsstat som omfattas av sådana 
förhandlingar.
Vid förhandlingar om priser för 
eventuella avtal mellan producenter, som 
förtecknas i första stycket, och köpare, i 
enlighet med kraven i förra stycket, och 
för att skapa en rättvisare fördelning av 
det mervärde som skapas genom hela 
livsmedelskedjan ska hänsyn tas till de 
objektiva indikatorer som hör samman 
med produktionskostnader.
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Or. es

Motivering

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio.El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas.De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Ändringsförslag 1854
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 113c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 113c
Avtal inom humlesektorn

1. Samtliga leveranskontrakt för i 
unionen producerad humle som ingåtts 
mellan, å ena sidan, en producent eller en 
producentorganisation och, å andra 
sidan, en köpare ska registreras av organ 
som respektive producentmedlemsstat 
utsett för detta ändamål.
2. Kontrakt om leverans av vissa bestämda 
kvantiteter till överenskommet pris under 
en period som omfattar en eller flera 
skördar och som ingås före den 1 augusti 
året för den första skörden i fråga ska 
kallas ”förhandskontrakt”. De ska 
registreras separat.
3. De uppgifter som har registrerats får 
inte användas för andra ändamål än för 
tillämpningen av denna förordning.
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4. Kommissionen ska fastställa 
tillämpningsföreskrifter för registrering 
av leveranskontrakt för humle.

Or. en

Ändringsförslag 1855
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 114 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer och 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver och för 
branschorganisationer är tydligt definierade 
så att de bidrar till att dessa organisationer 
fungerar så effektivt som möjligt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
med avseende på producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer på följande områden:

För att se till att de mål och 
ansvarsområden som gäller för 
producentorganisationer och 
aktörsorganisationer inom sektorn för 
olivolja och bordsoliver och för 
branschorganisationer är tydligt definierade 
så att de bidrar till att dessa organisationer 
fungerar så effektivt som möjligt ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter separat för alla de 
sektorer som förtecknas i artikel 1.2 i 
enlighet med artikel 160 med avseende på 
producentorganisationer, 
sammanslutningar av 
producentorganisationer, 
branschorganisationer och 
aktörsorganisationer på följande områden:

Or. en

Ändringsförslag 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 114 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De specifika mål som dessa 
organisationer och sammanslutningar får, 

(a) De specifika mål som dessa 
organisationer och sammanslutningar inom 
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ska eller inte ska sträva efter att nå, 
inbegripet när det gäller undantag från de
mål som anges i artiklarna 106–109.

frukt-, grönsaks-, olivolje-, bordsolive-
och vinsektorerna får, ska eller inte ska 
sträva efter att nå, inbegripet när det gäller 
undantag från de mål som anges i 
artiklarna 106–109.

Or. es

Motivering

De särskilda målen har redan fastställts i artiklarna 106 och 108 i den grundläggande akten. 
Delegerade akter bör endast användas i de ovannämnda sektorerna.

Ändringsförslag 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 114 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Övergripande rekommendationer för 
branschavtal som ingåtts av de 
organisationer som avses i artikel 108 i 
riktlinjerna för branschavtal.

Or. en

Ändringsförslag 1858
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 114 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De övergripande 
rekommendationerna för internationella 
avtal som organisationer slutit enligt 
riktlinjerna i artikel 108 om 
branschorganisationers avtal.

Or. fr
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Ändringsförslag 1859
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 114 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, erkännande 
av dem, deras struktur, juridiska form, 
medlemskap, storlek, ansvarighet och 
verksamhet, kravet enligt artikel 106 d på 
erkännande av en producentorganisation 
som inte intar en dominerande ställning 
på en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget,
konsekvenserna av att de erkänns, att 
erkännandet återkallas och 
sammanslagningar.

(b) 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.

Or. en

Ändringsförslag 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 114 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, erkännande 
av dem, deras struktur, juridiska form, 
medlemskap, storlek, ansvarighet och 
verksamhet, kravet enligt artikel 106 d på 
erkännande av en producentorganisation 
som inte intar en dominerande ställning 
på en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget,
konsekvenserna av att de erkänns, att 
erkännandet återkallas och 

(b) 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.
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sammanslagningar.

Or. es

Motivering

Led b i artikel 106 utgår.

Ändringsförslag 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 114 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, erkännande 
av dem, deras struktur, juridiska form, 
medlemskap, storlek, ansvarighet och 
verksamhet, kravet enligt artikel 106 d på 
erkännande av en producentorganisation 
som inte intar en dominerande ställning på 
en viss marknad annat än om detta är 
nödvändigt för att uppnå de mål som är 
fastställda i artikel 39 i fördraget, 
konsekvenserna av att de erkänns, att 
erkännandet återkallas och
sammanslagningar.

(b) Organisationernas och 
sammanslutningarnas stadgar, deras 
struktur, juridiska form, medlemskap, 
storlek, ansvarighet och verksamhet, kravet 
enligt artikel 106 d på erkännande av en 
producentorganisation som inte intar en 
dominerande ställning på en viss marknad 
annat än om detta är nödvändigt för att 
uppnå de mål som är fastställda i artikel 39 
i fördraget, konsekvenserna av 
sammanslagningar.

Or. en

Motivering

I artikel 114 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter som fastställer 
tillämpningsföreskrifter för producentorganisationer. Dessa bör innehålla regler om 
erkännande samt klara regler om när ett erkännande kan upphävas eller återkallas samt när 
korrigerande åtgärder kan krävas.

Ändringsförslag 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Förslag till förordning
Artikel 114 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Regler om erkännande, återkallande 
och upphävande av erkännande och krav 
på sådana organisationer och 
sammanslutningar att vidta korrigerande 
åtgärder om kriterierna för erkännande 
inte uppfylls.

Or. en

Motivering

I artikel 114 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter som fastställer 
tillämpningsföreskrifter för producentorganisationer. Dessa bör innehålla regler om 
erkännande samt klara regler om när ett erkännande kan upphävas eller återkallas samt när 
korrigerande åtgärder kan krävas.

Ändringsförslag 1863
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 114 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Utvidgning av de regler som gäller för 
vissa organisationer enligt artikel 110 så att 
de även omfattar icke-medlemmar, 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar enligt artikel 111, inbegripet 
en förteckning över de striktare 
produktionsregler vars räckvidd kan 
utvidgas enligt artikel 110.4 b första 
stycket, kompletterande krav avseende 
representativitet, vilka ekonomiska 
områden som omfattas, även vad gäller 
kommissionens granskning av hur dessa 
definieras, vilken period en regel som lägst 
måste ha varit i kraft innan dess räckvidd 
kan utvidgas, för vilka personer och 
organisationer en regel eller ett bidrag får 
tillämpas, samt vid vilka omständigheter 
kommissionen får begära att en utvidgning 
av en regels räckvidd eller ett obligatoriskt 

(f) Utvidgning av de regler som gäller för 
vissa organisationer enligt artikel 110 så att 
de även omfattar icke-medlemmar, med 
hänsyn till de mål som dessa 
organisationer får eftersträva i enlighet 
med artiklarna 106, 107 och 108, och 
obligatoriska medlemsavgifter för icke-
medlemmar enligt artikel 111, inbegripet 
en förteckning över de striktare 
produktionsregler vars räckvidd kan 
utvidgas enligt artikel 110.4 b första 
stycket, kompletterande krav avseende 
representativitet, vilka ekonomiska 
områden som omfattas, även vad gäller 
kommissionens granskning av hur dessa 
definieras, vilken period en regel som lägst 
måste ha varit i kraft innan dess räckvidd 
kan utvidgas, för vilka personer och 
organisationer en regel eller ett bidrag får 
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bidrag ska stoppas eller dras tillbaka. tillämpas, samt vid vilka omständigheter 
kommissionen får begära att en utvidgning 
av en regels räckvidd eller ett obligatoriskt 
bidrag ska stoppas eller dras tillbaka.

Or. en

Ändringsförslag 1864
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 114 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) En hållbar förvaltning av 
naturresurserna genom att låta erkända 
producentorganisationer, inklusive 
kooperativ, ingå kollektiva horisontella 
och vertikala avtal med konkurrenter och 
partners inom livsmedelskedjan om att 
införliva kostnaderna för investeringar i 
en hållbar produktion i priserna. 

Or. en

Ändringsförslag 1865
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder rörande detta kapitel, särskilt när 
det gäller de förfaranden och tekniska 
villkor som gäller för genomförandet av de 
åtgärder som avses i artiklarna 110 och 
112. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta nödvändiga 
åtgärder rörande detta kapitel, särskilt när 
det gäller de förfaranden och tekniska 
villkor som gäller för genomförandet av de 
åtgärder som avses i artiklarna 110 och 
112. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2. Kommissionen 
ska genom genomförandeakter anta 
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nödvändiga åtgärder för att genomföra 
begreppet ”ekonomiskt område” som 
avses i artikel 110.2.

Or. en

Ändringsförslag 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Del II – rubrik II – kapitel III – avsnitt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 4a
MEDLEMSSTATERNAS 

FÖRVALTNINGSVAL
Artikel 116a

Förvaltningsval
Med hänsyn till 
producentorganisatorernas och 
operatörernas specifika situation och 
deras utvecklingsnivåer i varje 
medlemsstat, får de befogenheter som 
beviljats producentorganisationer i 
enlighet med denna förordning utövas av 
de nationella myndigheterna i respektive 
medlemsstat i de fall där andelen 
organiserade producenter är särskilt låg. 

Or. pt

Ändringsförslag 1867
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Del II – rubrik II – kapitel III – avsnitt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 4a
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Insyn, marknadsinformation och 
anpassning
Artikel 116a

Europeiskt instrument för övervakning av 
livsmedelspriser

1. För att informera de ekonomiska 
aktörerna och alla offentliga myndigheter 
om prissättningen längs med hela 
livsmedelskedjan, och för att göra det 
lättare att följa och registrera 
utvecklingen på marknaden ska 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet regelbundet 
rapportera om den verksamhet som 
Europeiska instrumentet för övervakning 
av livsmedelspriser bedriver och 
resultaten från de studier som det gör och 
se till att resultaten offentliggörs.
2. Vid tillämpning av punkt 1, och i 
samband med verksamhet hos de 
nationella statistiska instituten och de 
nationella kontrollorganen för pris ska 
instrumentet särskilt samla statistik och 
information som behövs för att utarbeta 
analyser och studier om
(a) produktion och försörjning,
(b) prissättningsmekanismer och, så långt 
det är möjligt, vinstmarginaler längs med 
hela livsmedelskedjan i unionen och dess 
medlemsstater,
(c) tendenser inom prisutvecklingen och, 
så långt det är möjligt, vinstmarginaler 
längs med hela livsmedelskedjan i 
unionen och dess medlemsstater och i alla 
jordbruks- och livsmedelssektorer, särskilt 
sektorerna för frukt och grönsaker, mjölk 
och mjölkprodukter samt kött,
(d) prognoser om marknadsutvecklingen 
på kort och lång sikt.
I denna punkt undersöker instrumentet 
särskilt export och import, pris fritt gård, 
prisen som konsumenterna betalar, 
vinstmarginalen, samt produktions-, 
bearbetnings- och 
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distributionskostnaderna i alla skeden av 
livsmedelskedjan i unionen och 
medlemsstaterna.
(e) Beräkningen av variationsbredden för 
riktpriset. Europeiska instrumentet för 
övervakning av livsmedelspriser ska 
beräkna en variationsbredd för riktpriset 
på grundval av de statistiska uppgifter 
som samlats in. Variationsbredden för 
priset ska ta hänsyn till 
produktionskostnaderna. Om priset inte 
motsvarar variationsbredden för riktpriset 
ska Europeiska instrumentet för 
övervakning av livsmedelspriser kräva att 
volymerna anpassas via flera instrument, 
bland annat de som nämnts i artikel 156a, 
så att utbudet anpassas till efterfrågan 
och priserna når den variationsbredd för 
riktpriset som ursprungligen beräknats.
(f) Koncentrationen i tidigare led av 
insatsvarusektorerna som ständigt 
försöker öka kostnaden för insatsvaror. 
Denna kostnad är en av de viktigaste 
orsakerna till störningar i 
livsmedelskedjan och försvårar en rättvis 
fördelning av mervärdet längs med 
livsmedelskedjan.

Or. fr

Motivering

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles. 
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.
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Ändringsförslag 1868
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Del II – rubrik II – kapitel III – avsnitt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AVSNITT 4a
INSYN, MARKNADSINFORMATION 

OCH ANPASSNING
Artikel 116a

Europeiskt instrument för övervakning av 
livsmedelspriser
1. För att informera företagen och alla 
offentliga myndigheter om prissättningen 
längs med hela livsmedelskedjan, och för 
att göra det lättare att följa och registrera 
utvecklingen på marknaden ska 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet regelbundet 
rapportera om den verksamhet som 
Europeiska instrumentet för övervakning 
av livsmedelspriser bedriver och 
resultaten från de studier som det gör och 
se till att resultaten offentliggörs.
2. Vid tillämpning av punkt 1, och i 
samband med verksamhet hos de 
nationella statistiska instituten och de 
nationella kontrollorganen för pris ska 
Europeiska instrumentet för övervakning 
av livsmedelspriser samla den statistik och 
den information som behövs för att 
utarbeta analyser och studier om
(b) prissättningsmekanismer och, så långt 
det är möjligt, vinstmarginaler längs med 
hela livsmedelskedjan i unionen och dess 
medlemsstater,
(c) tendenser inom prisutvecklingen och, 
så långt det är möjligt, vinstmarginaler 
längs med hela livsmedelskedjan i 
unionen och dess medlemsstater och i alla 
jordbruks- och livsmedelssektorer, särskilt 
sektorerna för frukt och grönsaker, mjölk 
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och mjölkprodukter samt kött,
(d) prognoser om marknadsutvecklingen 
på kort och lång sikt.
I denna punkt undersöker instrumentet 
särskilt export och import, pris fritt gård, 
prisen som konsumenterna betalar, 
vinstmarginalen, samt produktions-, 
bearbetnings- och 
distributionskostnaderna i alla skeden av 
livsmedelskedjan i unionen och 
medlemsstaterna.
(e) På grundval av de statistiska uppgifter 
som samlas in ska Europeiska 
instrumentet för övervakning av 
livsmedelspriser beräkna en 
variationsbredd för riktpriset på mjölk. 
Variationsbredden för riktpriset ska rikta 
in sig på produktionskostnaderna för 
mjölkproduktion. Om priserna inte 
motsvarar variationsbredden för riktpriset 
ska Europeiska instrumentet för 
övervakning av livsmedelspriser kräva att 
volymerna anpassas via flera instrument, 
bland annat de som fastställts i artikel 
156a, så att utbudet anpassas till 
efterfrågan och för att undvika att 
priserna faller under den beräknade 
variationsbredden för riktpriser. 

Or. fr

Motivering

Ett europeiskt övervakningsinstrument måste införas för att samla in konkreta uppgifter om 
marknadssituationen, framför allt om mjölkpriserna, om hur kostnaderna för 
mjölkproduktionen utvecklats samt efterfrågan, utbudet och marginalerna rörande alla 
aktörer i livsmedelskedjan. Det är dock viktigt att inte enbart observera marknaden. 
Europeiska övervakningsinstrumentet måste ges instrument som reagerar på en viss 
marknadssituation för att anpassa utbudet till efterfrågan utgående från den kunskap man har 
om marknaden.

Ändringsförslag 1869
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 116a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 116a
Europeiskt instrument för övervakning av 

livsmedelspriser
För att göra det lättare för producenter 
och branschorganisationer att följa 
marknadsutvecklingen ska det europeiska 
instrumentet för övervakning av 
livsmedelspriser i samarbete med 
Eurostat, nationella statistikbyråer och 
nationella organ som producerar 
prisstatistik regelbundet undersöka 
pristrenderna inom de största 
jordbrukssektorerna samt göra kort- och 
långsiktiga prognoser.

Or. en

Ändringsförslag 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Del III – avsnitt -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt -1
Allmänna bestämmelser

Artikel 116a
Allmänna principer

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning eller i bestämmelser som antas 
i enlighet med denna, ska det i handeln 
med tredjeländer vara förbjudet att
(a) ta ut avgifter som har samma verkan 
som en tull,
(b) tillämpa kvantitativa begränsningar 
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eller åtgärder med motsvarande verkan.

Or. es

Motivering

Detta kapitel och denna inledande artikel bör finnas kvar i förordningen. Den inledande 
artikeln fastställer en grundläggande allmän princip som måste respekteras i handeln med 
tredje länder.

Ändringsförslag 1871
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar fall där det krävs 
import- eller exportlicenser i enlighet med 
denna förordning, får det vid import för 
övergång till fri omsättning eller export av 
en eller flera jordbruksprodukter till eller 
från unionen krävas uppvisande av en 
licens, varvid hänsyn ska tas till om det 
finns behov av licenser för att förvalta de 
berörda marknaderna och, i synnerhet, för 
att övervaka handeln med de berörda 
produkterna.

1. Utan att det påverkar fall där det krävs 
import- eller exportlicenser i enlighet med 
denna förordning, får det vid import för 
övergång till fri omsättning eller export av 
en eller flera jordbruksprodukter till eller 
från unionen krävas uppvisande av en 
licens, varvid hänsyn ska tas till om det 
finns behov av licenser för att förvalta de 
berörda marknaderna.

Or. de

Motivering

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beimGebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und solltendeshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können,missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströmean, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist 
vonAusfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingentewahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge inder Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.
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Ändringsförslag 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar fall där det krävs 
import- eller exportlicenser i enlighet med 
denna förordning, får det vid import för 
övergång till fri omsättning eller export av 
en eller flera jordbruksprodukter till eller 
från unionen krävas uppvisande av en 
licens, varvid hänsyn ska tas till om det 
finns behov av licenser för att förvalta de 
berörda marknaderna och, i synnerhet, för 
att övervaka handeln med de berörda 
produkterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar fall där det krävs 
import- eller exportlicenser i enlighet med 
denna förordning, får det vid import för 
övergång till fri omsättning eller export av 
en eller flera jordbruksprodukter till eller 
från unionen krävas uppvisande av en 
licens, varvid hänsyn ska tas till om det 
finns behov av licenser för att förvalta de 
berörda marknaderna och, i synnerhet, för 
att övervaka handeln med de berörda 
produkterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es
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Ändringsförslag 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I synnerhet kan produkter från 
följande sektorer importeras mot 
uppvisande av en importlicens:
(a) spannmål,
(b) ris,
(c) socker,
(d) utsäde.
(e) olivolja och bordsoliver, när det gäller 
produkter med KN-nummer 1509, 1510 
00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 
1522 00 31 och 1522 00 39,
(f) lin och hampa, när det gäller hampa,
(g) frukt och grönsaker,
(h) bearbetad frukt och bearbetade 
grönsaker,
(i) bananer,
(j) vin,
(k) levande växter,
(l) nöt- och kalvkött,
(m) mjölk och mjölkprodukter,
(n) griskött,
(o) får- och getkött,
(p) ägg,
(q) fjäderfäkött,
(r) jordbruksetylalkohol.
Produkter från följande sektorer kan 
exporteras mot uppvisande av en 
exportlicens:
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(a) spannmål,
(b) ris,
(c) socker,
(d) olivolja och bordsoliver, när det gäller 
olivolja enligt led a i del VII i bilaga I,
(e) frukt och grönsaker,
(f) bearbetad frukt och bearbetade 
grönsaker,
(g) vin,
(h) nöt- och kalvkött,
(i) mjölk och mjölkprodukter,
(j) griskött,
(k) får- och getkött,
(l) ägg,
(m) fjäderfäkött,
(n) jordbruksetylalkohol.

Or. es

Motivering

Förteckningen över jordbruksprodukter som kräver uppvisandet av en import- eller en 
exportlicens bör tas med i denna förordning, i enlighet med artiklarna 130 och 161 i den 
nuvarande förordningen (nr 1234/2007). Förteckningen bör därför inte bli föremål för en 
delegerad akt såsom fastslagits i artikel 118.

Ändringsförslag 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Produkter som importeras av unionen 
ska uppfylla samma produktions- och 
saluföringskrav som produkterna inom 
unionen, och importlicenser får endast 
utfärdas om produkterna uppfyller dessa 
bestämmelser.
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Or. es

Ändringsförslag 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Om marknadspriserna i unionen inte 
täcker unionens produktionskostnader 
ska unionen upphäva importlicenserna 
tills situationen för dessa produkter är 
löst.

Or. es

Ändringsförslag 1877
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 117 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De bestämmelser om saluföring som 
gäller för unionsprodukter ska även 
tillämpas på importerade produkter, 
exempelvis bestämmelser som antagits 
inom den veterinära och den fytosanitära 
sektorn samt inom livsmedelssektorn, för 
att säkra att produkterna är förenliga med 
hygien- och hälsonormerna liksom med 
miljöskyddsbestämmelserna, samt för att 
skydda människors, växters och djurs 
hälsa samt djurs välfärd. Det får inte
utfärdas importlicenser för produkter som 
importeras till Europeiska unionen och 
som inte uppfyller dessa bestämmelser.

Or. pt
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Ändringsförslag 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med hänsyn till utvecklingen i handeln 
och på marknaden, de berörda 
marknadernas behov och övervakningen 
av importen och exporten av de berörda 
produkterna ska kommissionen ha 
befogenhet att i enlighet med artikel 160 
anta delegerade akter för att fastställa 
följande:

1. Med hänsyn till behovet av att övervaka 
importen av produkter, behovet av en 
marknad som fungerar väl och behovet av 
att minska den administrativa bördan ska 
kommissionen ha befogenhet att i enlighet 
med artikel 160 anta delegerade akter för 
att fastställa följande:

Or. pl

Motivering

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Ändringsförslag 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förteckningen över de 
jordbruksprodukter för vilka det krävs 
uppvisande av en import- eller 
exportlicens.

utgår
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Or. es

Ändringsförslag 1880
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förteckningen över de 
jordbruksprodukter för vilka det krävs 
uppvisande av en import- eller 
exportlicens.

(a) En import- eller exportlicens måste i 
undantagsfall samt vid behov för en 
effektiv förvaltning av de berörda 
marknaderna uppvisas för vissa 
jordbruksprodukter.

Or. de

Ändringsförslag 1881
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Sociala och ekologiska 
miniminormer för import, för att 
garantera ett kvalificerat 
marknadstillträde för produkter från 
tredjeländer.

Or. de

Motivering

Import från tredjeländer får inte leda till att konkurrensen snedvrids på den inre marknaden. 
Miniminormer (sociala, ekologiska) måste därför fastställas och kontrolleras i detta 
avseende.

Ändringsförslag 1882
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Inlämnande av ansökningar och 
utfärdande av licenser, och deras 
användning.

Or. de

Ändringsförslag 1883
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 119 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) inlämnande av ansökningar och 
utfärdande av licenser, och deras 
användning,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 120a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 120a
Importtullar

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning, ska importtullsatserna i 
Gemensamma tulltaxan tillämpas på de 
produkter som anges i artikel 1.

Or. es
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Motivering

Detta är en grundläggande princip och bör tas med i förordningen.

Ändringsförslag 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 120a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 120a
Importtullar

Om inte annat föreskrivs i denna 
förordning, ska importtullsatserna i 
Gemensamma tulltaxan tillämpas på de 
produkter som anges i artikel 1.

Or. es

Motivering

Detta är en grundläggande princip och bör tas med i en inledande artikel till detta kapitel, i 
linje med den nuvarande förordningen.

Ändringsförslag 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Förslag till förordning
Artikel 121 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande av internationella avtal Genomförande av internationella och 
andra avtal

Or. es
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Motivering

Den rubrik som föreslås för denna artikel är inte ändamålsenlig eftersom artikeln inte enbart 
hänvisar till befogenheten att införa importtullar i enlighet med internationella avtal som 
sluts enligt artikel 218 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 121 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder för att 
genomföra internationella avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget eller någon 
annan akt som antagits enligt artikel 43.2 
i fördraget eller Gemensamma tulltaxan 
när det gäller beräkningen av importtull 
för jordbruksprodukter. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta åtgärder för att 
genomföra internationella avtal som ingåtts 
enligt artikel 218 i fördraget eller 
Gemensamma tulltaxan när det gäller 
beräkningssättet av importtull för 
jordbruksprodukter. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förbättra ordalydelsen i artikeln så att den är mer 
lättförståelig.

Ändringsförslag 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 121a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 121a
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Beräkning av importtullar för spannmål
1. Utan hinder av bestämmelsen i 
artikel 121 skall importtullen för 
produkter som omfattas av KN-numren 
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 
(vanligt vete av hög kvalitet), 1002 00 00, 
1005 10 90, 1005 90 00 samt 1007 00 90, 
utom hybrider för utsäde, motsvara det 
interventionspris som gäller för sådana 
produkter vid import och ökas med 55 % 
minus det cif-importpris som gäller för 
sändningen i fråga. Tullen får dock inte 
överstiga den normala tullsatsen såsom 
den fastställts på grundval av den 
kombinerade nomenklaturen.
2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt beräkna den importtull 
som avses i punkt 1 på grundval av 
representativa cif-importpriser som 
upprättas regelbundet för de produkter 
som avses i punkt 1 
3. Kommissionen ska genom delegerade 
akter fastställa minimikrav för vanligt 
vete av hög kvalitet.
4. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, fastställa
(i) de prisnoteringar som ska beaktas,
(ii) möjligheten, när så krävs i specifika 
fall, att meddela aktörerna gällande tullar 
innan de berörda sändningarna anländer.

Or. es

Motivering

Förslaget till en förordning om en samlad marknadsordning hänvisar inte till metoden för att 
beräkna importtullar för spannmål och ris. Metoden fastställs i artiklarna 136–149 i den 
nuvarande enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden, nr 
1234/2007, och finns också med i förslaget till förordning om anpassning till 
Lissabonfördraget. Insynen skulle förbättras om beräkningsförfarandet klart och tydligt 
fastställts på förhand i den grundläggande akten, så som är fallet för tillfället.
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Ändringsförslag 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 121b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 121b
Beräkning av importtullar för råris

1. Genom undantag från artikel 121 ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
fastställa importtullen på råris med 
KN-nummer 1006 20 inom tio dagar från 
utgången av den berörda 
referensperioden i enlighet med punkt 1 i 
bilaga VIIa.
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en ny 
tillämplig tull om de beräkningar som 
gjorts genom tillämpning av nämnda 
bilaga leder till att tullen ändras. Till dess 
att en ny tillämplig tull fastställs ska den 
tidigare fastställda tullsatsen tillämpas.
2. För beräkningen av den import som 
avses i punkt 1 i bilaga VII ska hänsyn tas 
till de kvantiteter för vilka importlicenser 
för råris med KN-nummer 1006 20 har 
utfärdats under motsvarande 
referensperiod, med undantag av de 
importlicenser för basmatiris som avses i 
artikel 121 c.
3. Den årliga referenskvantiteten ska vara 
449 678 ton. Delreferenskvantiteten för ett 
regleringsår ska motsvara hälften av den 
årliga referenskvantiteten.

Or. es

Motivering

Förslaget till en förordning om en samlad marknadsordning hänvisar inte till metoden för att 
beräkna importtullar för spannmål och ris. Metoden fastställs i artiklarna 136–149 i den 
nuvarande enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden, nr 
1234/2007, och finns också med i förslaget till förordning om anpassning till 
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Lissabonfördraget. Insynen skulle förbättras om beräkningsförfarandet klart och tydligt 
fastställts på förhand i den grundläggande akten, så som är fallet för tillfället.

Ändringsförslag 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 121c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 121c
Beräkning av importtullar för basmatiris

Utan hinder av artikel 121 ska för råris av 
sorterna basmatiris med KN-nummer 
1006 20 17 och 1006 20 98 som 
förtecknas i bilaga VIIb nolltullsats 
användas enligt de villkor som fastställs 
av kommissionen genom 
genomförandeakter.

Or. es

Motivering

Förslaget till en förordning om en samlad marknadsordning hänvisar inte till metoden för att 
beräkna importtullar för spannmål och ris. Metoden fastställs i artiklarna 136–149 i den 
nuvarande enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden, nr 
1234/2007, och finns också med i förslaget till förordning om anpassning till 
Lissabonfördraget. Insynen skulle förbättras om beräkningsförfarandet klart och tydligt 
fastställts på förhand i den grundläggande akten, så som är fallet för tillfället.

Ändringsförslag 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 121d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 121d
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Beräkning av importtullar för slipat ris
1. Genom undantag från artikel 121 ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
fastställa importtullen på helt eller delvis 
slipat ris med KN-nummer 1006 30 inom 
tio dagar från utgången av den berörda 
referensperioden i enlighet med punkt 2 i 
bilaga VIIa.
Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en ny 
tillämplig tull om de beräkningar som 
gjorts genom tillämpning av nämnda 
bilaga leder till att tullen ändras. Till dess 
att en ny tillämplig tull fastställs ska den 
tidigare fastställda tullsatsen tillämpas.
2. Beräkningen av import enligt punkt 2 i 
bilaga VIIa ska ske med beaktande av de 
kvantiteter för vilka importlicenser för 
helt eller delvis slipat ris med KN-nummer 
1006 30 utfärdats under den motsvarande 
referensperioden.

Or. es

Motivering

Förslaget till en förordning om en samlad marknadsordning hänvisar inte till metoden för att 
beräkna importtullar för spannmål och ris. Metoden fastställs i artiklarna 136–149 i den 
nuvarande enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden, nr 
1234/2007, och finns också med i förslaget till förordning om anpassning till 
Lissabonfördraget. Insynen skulle förbättras om beräkningsförfarandet klart och tydligt 
fastställts på förhand i den grundläggande akten, så som är fallet för tillfället.

Ändringsförslag 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 121e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 121e
Beräkning av importtullar för brutet ris
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Utan hinder av artikel 121 ska 
importtullen för brutet ris med 
KN-nummer 1006 40 00 vara 65 EUR per 
ton.

Or. es

Motivering

Förslaget till en förordning om en samlad marknadsordning hänvisar inte till metoden för att 
beräkna importtullar för spannmål och ris. Metoden fastställs i artiklarna 136–149 i den 
nuvarande enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden, nr 
1234/2007, och finns också med i förslaget till förordning om anpassning till 
Lissabonfördraget. Insynen skulle förbättras om beräkningsförfarandet klart och tydligt 
fastställts på förhand i den grundläggande akten, så som är fallet för tillfället.

Ändringsförslag 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det anmälda ingångspriset för det 
aktuella partiet är högre än 
schablonimportvärdet, ökat med en 
marginal som ska fastställas av 
kommissionen och som inte får överstiga 
schablonimportvärdet med mer än 10 %, 
ska en säkerhet som är lika med den 
importtull som fastställs på grundval av 
schablonimportvärdet krävas. 
Kommissionen ska beräkna detta värde 
varje arbetsdag i förhållande till varje 
ursprung, produkt och period; värdet ska 
motsvara det vägda genomsnittet av de 
representativa priserna för dessa 
produkter på de representativa 
importmarknaderna i medlemsstaterna, 
eller i förekommande fall, på andra 
marknader, minus ett standardbelopp på 
5 euro/100 kg samt värdetull. 
Den berörda parten ska också lämna 
information om saluförings- och 
transportvillkor för produkten genom att 
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lämna kopior av handlingar rörande 
leverans mellan aktörer och kostnader 
som uppstått mellan importen av 
produkten och försäljningen av den. I 
samtliga fall ska handlingarna specificera 
sort och handelstyp för produkten i 
enlighet med bestämmelserna om 
presentation och märkning som det 
hänvisas till i unionens tillämpliga 
saluföringsbestämmelser, produkternas 
saluföringskategori samt deras vikt.

Or. es

Ändringsförslag 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det anmälda ingångspriset för det 
aktuella partiet är högre än 
schablonimportvärdet, ökat med en 
marginal som ska fastställas av 
kommissionen och som inte får överstiga 
schablonimportvärdet med mer än 10 %, 
ska en säkerhet som är lika med den 
importtull som fastställs på grundval av 
schablonimportvärdet krävas. 
Kommissionen ska beräkna detta värde 
varje arbetsdag i förhållande till varje 
ursprung, produkt och period; värdet ska 
motsvara det vägda genomsnittet av de 
representativa priserna för dessa 
produkter på de representativa 
importmarknaderna i medlemsstaterna, 
eller i förekommande fall, på andra 
marknader, minus ett standardbelopp på 
5 euro/100 kg samt värdetull. 
Den berörda parten ska också lämna 
information om saluförings- och 
transportvillkor för produkten genom att 
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lämna kopior av handlingar rörande 
leverans mellan aktörer och kostnader 
som uppstått mellan importen av 
produkten och försäljningen av den. I 
samtliga fall ska handlingarna specificera 
sort och handelstyp för produkten i 
enlighet med bestämmelserna om 
presentation och märkning som det 
hänvisas till i unionens tillämpliga 
saluföringsbestämmelser, produkternas 
saluföringskategori samt deras vikt.

Or. es

Motivering

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Ändringsförslag 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Tullvärdet på importerade 
lättförstörbara varor, där tillämpningen 
av tullsatsen i den gemensamma tulltaxan 
är avhängig ingångspriset för den 
tillverkningssats som importerats på 
konsignation, kan fastställas direkt i 
enlighet med artikel 30.2 c i tulltaxan och 
ska vara likvärdigt med 
schablonimportvärdet. 

Or. es
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Ändringsförslag 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Tullvärdet på importerade 
lättförstörbara varor, där tillämpningen 
av tullsatsen i den gemensamma tulltaxan 
är avhängig ingångspriset för den 
tillverkningssats som importerats på 
konsignation, kan fastställas direkt i 
enlighet med artikel 30.2 c i tulltaxan och 
ska vara likvärdigt med 
schablonimportvärdet. 

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att specificera att enhetsvärdet på lättförstörbara varor som 
importerats på konsignation bör motsvara deras schablonimportvärde.

Ändringsförslag 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av artikel 248 i 
tillämpningsföreskrifterna ska de 
kontroller som tullmyndigheterna ska 
genomföra för att bestämma om en 
säkerhet ska ställas omfatta en kontroll av 
tullvärdet mot den berörda produktens 
styckepris enligt artikel 30.2 c i 
tullkodexen.

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av artikel 248 i 
tillämpningsföreskrifterna ska de 
kontroller som tullmyndigheterna ska 
genomföra för att bestämma om en 
säkerhet ska ställas omfatta en kontroll av 
tullvärdet mot den berörda produktens 
styckepris enligt artikel 30.2 c i 
tullkodexen.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva att de 
kontroller som tullmyndigheterna 
genomför enligt punkt 2 i denna artikel, 
utöver eller som ett alternativ till 
kontrollen av tullvärdet mot styckepriset, 
ska omfatta en kontroll av tullvärdet mot 
ett annat värde.

utgår

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler för 
beräkningen av det andra värde som avses 
i första stycket i denna punkt. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.



AM\907936SV.doc 45/162 PE492.804v01-00

SV

Or. es

Ändringsförslag 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva att de 
kontroller som tullmyndigheterna 
genomför enligt punkt 2 i denna artikel, 
utöver eller som ett alternativ till 
kontrollen av tullvärdet mot styckepriset, 
ska omfatta en kontroll av tullvärdet mot 
ett annat värde.

utgår

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler för
beräkningen av det andra värde som avses 
i första stycket i denna punkt. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. es

Ändringsförslag 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva att de 

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva att de 
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kontroller som tullmyndigheterna 
genomför enligt punkt 2 i denna artikel, 
utöver eller som ett alternativ till 
kontrollen av tullvärdet mot styckepriset, 
ska omfatta en kontroll av tullvärdet mot 
ett annat värde.

kontroller som tullmyndigheterna 
genomför enligt punkt 2 i denna artikel, 
utöver eller som ett alternativ till 
kontrollen av tullvärdet mot styckepriset, 
ska omfatta en kontroll av tullvärdet mot 
ett annat värde. Denna befogenhet får 
under inga omständigheter leda till en 
deduktiv metod som minskar eller 
förhindrar tillämpningen av ytterligare 
tullsatser.

Or. es

Motivering

Ömsesidighetsprincipen bör krävas för import från tredje länder för att förebygga problem 
med en tryggad livsmedelsförsörjning. Det är därför viktigt att se till att dessa produkter 
produceras i full överensstämmelse med hälso- och sjukvårdsåtgärder och 
växtskyddsåtgärder samt miljökrav för att bekämpa klimatförändringen. Dessa åtgärder och 
krav ska fungera som en förnyad unionspreferens i en globaliserad handelsmiljö. 

Ändringsförslag 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva att de 
kontroller som tullmyndigheterna 
genomför enligt punkt 2 i denna artikel, 
utöver eller som ett alternativ till 
kontrollen av tullvärdet mot styckepriset, 
ska omfatta en kontroll av tullvärdet mot 
ett annat värde.

3. För att säkerställa att systemet är 
effektivt ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att föreskriva att de 
kontroller som tullmyndigheterna 
genomför enligt punkt 2 i denna artikel, 
utöver eller som ett alternativ till 
kontrollen av tullvärdet mot styckepriset, 
ska omfatta en kontroll av tullvärdet mot 
ett annat värde. I vilket fall som helst 
kommer denna möjlighet aldrig att leda 
till en subtraktionsmetod som gör det 
möjligt att undvika genomförandet av 
denna tilläggsrättighet eller reducera 
genomförandet till ett minimum.

Or. en
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Ändringsförslag 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 122 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler för 
beräkningen av det andra värde som avses i 
första stycket i denna punkt. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta regler för 
beräkningen av det andra värde som avses i 
första stycket i denna punkt samt 
garantera spårbarheten av samtliga 
importerade partier. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.

Or. es

Ändringsförslag 1904
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 123 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 för att garantera att 
importerade produkter uppfyller unionens 
miniminormer för kvalitet och miljö.

Or. en

Ändringsförslag 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tullkvoter för import av 
jordbruksprodukter som ska övergå till fri 
omsättning i unionen (eller en del av 
denna) eller tullkvoter för import av 
jordbruksprodukter från unionen till 
tredjeländer som helt eller delvis ska 
administreras av unionen som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget eller av någon annan akt som 
antagits i enlighet med artikel 43.2 i 
fördraget ska öppnas och/eller förvaltas av 
kommissionen genom delegerade akter och 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 126–128.

1. Tullkvoter för import av 
jordbruksprodukter som ska övergå till fri 
omsättning i unionen eller tullkvoter för 
import av jordbruksprodukter från unionen 
till tredjeländer som helt eller delvis ska 
administreras av unionen som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget eller av någon annan akt som 
antagits i enlighet med artikel 43.2 i 
fördraget ska öppnas och/eller förvaltas av 
kommissionen genom delegerade akter och 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 126–128.

Or. es

Motivering

I enlighet med internationella åtaganden bör texten i förordningen även i fortsättningen 
innehålla en särskild hänvisning till kvoten majs och sorghum för Spanien och majs för 
Portugal, i linje med artikel 146.2 i den aktuella enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden.

Ändringsförslag 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tullkvoter för import av 
jordbruksprodukter som ska övergå till fri 
omsättning i unionen (eller en del av 
denna) eller tullkvoter för import av 
jordbruksprodukter från unionen till 
tredjeländer som helt eller delvis ska 
administreras av unionen som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget eller av någon annan akt som 

1. Tullkvoter för import av 
jordbruksprodukter som ska övergå till fri 
omsättning i unionen (eller en del av 
denna) eller tullkvoter för import av 
jordbruksprodukter från unionen till 
tredjeländer som helt eller delvis ska 
administreras av unionen som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget eller av någon annan akt som 
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antagits i enlighet med artikel 43.2 i 
fördraget ska öppnas och/eller förvaltas av 
kommissionen genom delegerade akter och 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 126–128.

antagits i enlighet med artikel 43.2 i 
fördraget ska öppnas och/eller förvaltas av 
kommissionen genom delegerade akter och 
genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 126–128, utan att det påverkar 
tillämpningen av kvoter för traditionella 
handelsflöden.

Or. pt

Ändringsförslag 1907
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för tullkvoter vid import lägga 
vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven 
på unionsmarknaden och behovet av att 
säkra marknadens jämvikt, eller

(a) för tullkvoter vid import, med 
undantag för dem som rör sockersektorn,
lägga vederbörlig vikt vid 
försörjningsbehoven på unionsmarknaden, 
både för råvaror och färdigvaror, och 
behovet av att säkra marknadens jämvikt, 
eller

Or. fr

Ändringsförslag 1908
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för tullkvoter vid import lägga 
vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven 
på unionsmarknaden och behovet av att 
säkra marknadens jämvikt, eller

(a) för tullkvoter vid import lägga 
vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven 
på unionsmarknaden och behovet av att 
säkra marknadens jämvikt och utveckla 
nya nedströmsmarknader vid produktion 
av industriprodukter genom att garantera 
säkerhet och kontinuitet i försörjningen 
till konkurrenskraftiga världspriser, eller
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Or. en

Motivering

Hittills har företag som producerar ”industriella” kemikalier från jordbruksråvaror kunnat 
dra nytta av en tullkvot på 400 000 ton socker som kan importeras tullfritt. Denna kvot har 
dock inte lyckats förhindra att Europas kapacitet att producera biobaserade produkter 
urvattnas, eftersom reglerna för en fördelning av kvoterna inte skapar kontinuitet och 
säkerhet i försörjningen. Så länge som kontinuitet saknas kommer investeringarna (som till 
stor del är beroende av kostnaderna för råvarorna) att styras till tredjeländer.

Ändringsförslag 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 125 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för tullkvoter vid import lägga 
vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven 
på unionsmarknaden och behovet av att 
säkra marknadens jämvikt, eller 

(a) för tullkvoter vid import lägga 
vederbörlig vikt vid försörjningsbehoven 
på unionsmarknaden och behovet av att 
säkra marknadens jämvikt samt vid 
särskilda behov som tidigare fastställts för 
vissa produkter i medlemsstaterna, eller

Or. pt

Ändringsförslag 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Förslag till förordning
Artikel 125a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125a
Befrielse från importtullar inom 

sockersektorn
1. Före den 30 november varje år ska 
kommissionen göra en prognos om den 
mängd rörsocker som förväntas 
importeras till EU under det 



AM\907936SV.doc 51/162 PE492.804v01-00

SV

regleringsåret.
2. Prognosen i punkt 1 ska grunda sig på 
en uppskattning av exporten på basis av 
handelsavtal mellan EU och länder som 
exporterar rörsocker.
3. I de fall då kommissionens prognos för 
importen är mindre än 3,5 miljoner ton 
ska kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 160 där det fastställs 
att tillämpningen av importtullar på 
rörsocker ska upphävas för import av 
rörsocker som motsvarar 50 procent av 
den extra import som behövs för att få den 
totala importen att uppgå till 3,5 miljoner 
ton. 
4. Kommissionen ska se över den prognos 
som nämns i punkt 1 före den 30 juni och 
inkludera uppdaterad information om 
import enligt handelsavtalen med länder 
som exporterar rörsocker och om den 
import som avses i punkt 3. I de fall då 
kommissionens prognos för importen är 
mindre än 3,5 miljoner ton ska 
kommissionen anta en delegerad akt där 
det fastställs att tillämpningen av 
importtullar på rörsocker ska upphävas 
för import av rörsocker som behövs för att 
få den totala prognosen av importen att 
uppgå till 3,5 miljoner ton. 

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 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Förslag till förordning
Artikel 125a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125a
Befrielse från importtullar inom 

sockersektorn
1. Före den 30 november varje år ska 
kommissionen göra en prognos om den 
mängd rörsocker som förväntas 
importeras till EU under det 
regleringsåret.
2. Prognosen i punkt 1 ska grunda sig på 
en uppskattning av exporten på basis av 
handelsavtal mellan EU och länder som 
exporterar rörsocker.
3. I de fall då kommissionens prognos för 
importen är mindre än 3,5 miljoner ton 
ska kommissionen anta en delegerad akt i 
enlighet med artikel 160 där det fastställs 
att tillämpningen av importtullar på 
rörsocker ska upphävas för import av 
rörsocker som motsvarar 50 procent av 
den extra import som behövs för att få den 
totala importen att uppgå till 3,5 miljoner 
ton. 
4. Kommissionen ska se över den prognos 
som nämns i punkt 1 före den 30 juni och 
inkludera uppdaterad information om 
import enligt handelsavtalen med länder 
som exporterar rörsocker och om den 
import som avses i punkt 3. I de fall då 
kommissionens prognos för importen är 
mindre än 3,5 miljoner ton ska 
kommissionen anta en delegerad akt där 
det fastställs att tillämpningen av 
importtullar på rörsocker ska upphävas 
för import av rörsocker som behövs för att 
få den totala prognosen av importen att 
uppgå till 3,5 miljoner ton. 

Or. en
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Motivering

Vid 2006 års sockerreform förutspådde kommissionen att importen av rårörsocker skulle 
stiga till 3,5 miljoner ton per år fram till 2012. Sedan dess har raffineringskapaciteten för 
rörsocker ökat kraftigt. Importen från förmånsbehandlade handelspartners har dock varit 
lägre än vad man förutspådde, och raffinaderierna har därför inte haft tillgång till råvaror. 
För att garantera en diversifierad försörjning inom EU:s sockersektor och en rättvis balans 
mellan rörsocker- och sockerbetsproducenternas rättigheter och skyldigheter bör det vara 
möjligt för kommissionen att tillåta extra import till nolltullsats om importen är lägre än vad 
som förutspåtts.

Ändringsförslag 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 125a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125a
Särskilda regler

När det gäller tullkvoter för import till 
Spanien av 2 000 000 ton majs och 
300 000 ton sorghum samt tullkvoter för 
import till Portugal av 500 000 ton majs 
får kommissionen anta delegerade akter 
för att fastställa bestämmelser för att 
genomföra tullkvotimporten och, där så 
är lämpligt, offentlig lagring av de 
kvantiteter som de berörda 
medlemsstaternas utbetalande organ 
importerat och avsättningen av 
kvantiteterna på dessa medlemsstaters 
marknader.

Or. es

Ändringsförslag 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 125a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 125a
Särskilda regler

När det gäller tullkvoter för import till 
Spanien av 2 000 000 ton majs och 
300 000 ton sorghum samt tullkvoter för 
import till Portugal av 500 000 ton majs 
får kommissionen anta delegerade akter 
för att fastställa bestämmelser för att 
genomföra tullkvotimporten och, där så 
är lämpligt, offentlig lagring av de 
kvantiteter som de berörda 
medlemsstaternas utbetalande organ 
importerat och avsättningen av 
kvantiteterna på dessa medlemsstaters 
marknader.

Or. es

Motivering

I enlighet med internationella åtaganden bör texten i förordningen även i fortsättningen 
innehålla en särskild hänvisning till kvoten majs och sorghum för Spanien och majs för 
Portugal, i linje med artikel 146.2 i den aktuella enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden.

Ändringsförslag 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) fastställa de villkor och 
stödberättigandekrav som aktörerna ska 
uppfylla för att få lämna in en ansökan 
inom importtullkvoten, när det gäller 
enligt bestämmelserna i fråga får det 
ställas krav på minimierfarenhet inom 
handel med tredjeländer och likställda 
territorier, eller inom 

utgår
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tillverkningsverksamhet, uttryckt i 
minimikvantitet och minimitidsperiod 
inom en viss marknadssektor; 
bestämmelserna kan innehålla särskilda 
regler som passar behoven och gällande 
praxis i en viss sektor eller i 
bearbetningsindustrin.

Or. es

Motivering

Denna punkt stämmer bättre överens med definitionen av en genomförandeakt, som är en akt 
avsedd för en enhetlig tillämpning i hela unionen av bestämmelser som fastställts i de 
grundläggande akterna, än en delegerad akt.

Ändringsförslag 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) de villkor och stödberättigandekrav 
som aktörerna ska uppfylla för att få 
lämna in en ansökan inom 
importtullkvoten, när det gäller enligt 
bestämmelserna i fråga får det ställas 
krav på minimierfarenhet inom handel 
med tredjeländer och likställda territorier, 
eller inom tillverkningsverksamhet, 
uttryckt i minimikvantitet och 
minimitidsperiod inom en viss 
marknadssektor; bestämmelserna kan 
innehålla särskilda regler som passar 
behoven och gällande praxis i en viss 
sektor eller i bearbetningsindustrin.

Or. es
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Ändringsförslag 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Förslag till förordning
Artikel 129a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 129a
Import av humle

1. Produkter inom humlesektorn får 
endast importeras från tredjeländer om 
deras kvalitetsstandarder minst motsvarar 
dem som föreskrivits för liknande 
produkter som skördats inom unionen 
eller som är framställda av sådana 
produkter.
2. Produkter ska anses motsvara den 
kvalitetsstandard som avses i punkt 1 om 
de åtföljs av ett intyg som utfärdats av 
myndigheterna i ursprungslandet och som 
godkänts som likvärdigt med det intyg 
som anges i artikel 59a.
För humlepulver, lupulinberikat 
humlepulver, humleextrakt och 
humleblandningar får intyget endast 
godkännas som likvärdigt med ett intyg 
om alfasyrahalten i dessa produkter inte 
är lägre än halten i det humle ur vilket de 
utvinns.
Intygens likvärdighet ska kontrolleras i 
enlighet med närmare bestämmelser som 
antas av kommissionen.

Or. de

Ändringsförslag 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 129a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 129a
Import av humle

1. Produkter inom humlesektorn får 
endast importeras från tredjeländer om 
deras kvalitetsegenskaper minst motsvarar 
dem som föreskrivits för liknande 
produkter som skördats inom unionen 
eller som är framställda av sådana 
produkter.
2. Produkter ska anses motsvara den 
standard som avses i punkt 1 om de åtföljs 
av ett intyg som utfärdats av 
myndigheterna i ursprungslandet och som 
godkänts som likvärdigt med det intyg 
som anges i artikel 64a.
För humlepulver, lupulinberikat 
humlepulver, humleextrakt och 
humleblandningar får intyget endast 
godkännas som likvärdigt med ett intyg 
om alfasyrahalten i dessa produkter inte 
är lägre än halten i det humle ur vilket de 
utvinns.
3. För att minimera den administrativa 
bördan får kommissionen genom 
delegerade akter fastställa villkor för när 
kraven på intyg om likvärdighet och 
märkning av förpackningar inte gäller.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta regler för denna 
artikel, inbegripet regler om erkännande 
av intyg om likvärdighet och om kontroll 
av humleimport.

Or. es

Motivering

De särskilda bestämmelserna om import av humle i artikel 158 i den aktuella enda 
förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden, som kräver att ett 
kvalitetsintyg för importerade produkter ska vara likvärdigt med det som krävs för produkter 
inom unionen, bör tas med i förslaget till förordning. Detta kvalitetskrav är viktigt, särskilt då 
vi efterlyser ökad ömsesidighet i handeln med tredje länder.
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Ändringsförslag 1918
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 130 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om världsmarknadspriset för vitsocker är 
högre än EU:s referenspris för vitsocker 
ska kommissionen ha befogenhet att 
upphäva alla eller vissa normala tullsatser 
för alla typer av socker för en tidsperiod 
som kommissionen ska fastställa, i syfte 
att garantera att leveranserna av socker 
till den europeiska marknaden är 
tillräckliga.

Or. de

Motivering

Då världsmarknadspriserna är höga är den nuvarande marknadsorganisationen och 
importbestämmelserna inte de bästa för att garantera att leveranserna av livsmedel och 
drycker är tillräckliga till den europeiska marknaden.

Ändringsförslag 1919
Ulrike Rodust

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Befrielse från importtullar inom 

sockersektorn
Om världsmarknadspriset för vitsocker är 
högre än EU:s referenspris för vitsocker 
ska kommissionen ha befogenhet att 
upphäva alla eller vissa normala tullsatser 
för alla typer av socker för en tidsperiod 
som kommissionen ska fastställa, i syfte 
att garantera att leveranserna av socker 
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till den europeiska marknaden är 
tillräckliga.

Or. de

Motivering

Då världsmarknadspriserna är höga är den nuvarande marknadsorganisationen och 
importbestämmelserna inte de bästa för att garantera att leveranserna av livsmedel och 
drycker är tillräckliga till den europeiska marknaden.

Ändringsförslag 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Undantag för importerade produkter och 

särskild säkerhet inom sockersektorn
Mot bakgrund av sockersektorns särdrag 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
160 när det gäller importlicenser för 
råsocker på följande områden.
(a) Antalet licenser för varje
regleringsperiod för att säkerställa 
heltidsraffinaderiernas behov av tillgång 
på råvaror. Licenser kan beviljas under 
hela regleringsåret och ska endast gälla 
för detta regleringsår.
(b) I början av varje regleringsår ska 
kommissionen utarbeta en prognos över 
importen av råsocker avsedd för 
raffinering från förmånsberättigande 
ursprung. I de fall då prognosen för 
importen är lägre än 
heltidsraffinaderiernas behov av 
försörjning kan importlicenser av vilket 
som helst ursprung utfärdas till 
nolltullsats för de mängder som saknas. 
Dessa extra importlicenser kan beviljas 
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under hela regleringsåret.

Or. pt

Ändringsförslag 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Särskilda importbestämmelser för 

rörsocker för raffinering
1. Heltidsraffinaderiernas 
försörjningsbehov av rörsocker, som 
uppgår till totalt 3 500 000 ton per 
regleringsår (från oktober till september), 
ska fördelas på följande sätt per 
medlemsstat:
(a) [ ] ton för Bulgarien.
(b) [ ] ton för Frankrike.
(c) [ ] ton för Italien.
(d) [ ] ton för Portugal.
(e) [ ] ton för Spanien.
(f) [ ] ton för Rumänien.
(g) [ ] ton för Finland.
(h) [ ] ton för Förenade kungariket.
2. Heltidsraffinaderierna ska beviljas 
importlicenser för rörsocker för 
raffinering fram till den tidsgräns som 
avses i artikel 1. Det ska vara möjligt att 
anhålla om en importlicens under hela 
regleringsåret och licenserna ska gälla till 
slutet av regleringsåret.
3. I början av varje regleringsår ska 
kommissionen utarbeta en prognos över 
importen av rörsocker från 
förmånsberättigande ursprung. I de fall 
då prognosen är lägre än 
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heltidsraffinaderiernas behov av 
försörjning enligt punkt 1 kan 
kommissionen, för att säkerställa 
försörjningen av råvaror som motsvarar 
behovet av försörjning till 
heltidsraffinaderierna upphäva 
tillämpningen av tullar på import av 
rörsocker.

Or. pt

Ändringsförslag 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Traditionellt försörjningsbehov för 

raffinering av socker
1. Till och med slutet av regleringsår 
2019/2020 ska ett traditionellt 
försörjningsbehov av socker för 
raffinering för unionen fastställas till 
3 500 000 ton per regleringsår, uttryckt i 
vitt socker.
2. Den enda anläggningen för 
bearbetning av sockerbetor i drift 2005 i 
Portugal bedöms vara ett 
heltidsraffinaderi.
3. Importlicenser för socker för 
raffinering får endast utfärdas till 
heltidsraffinaderier förutsatt att de 
berörda kvantiteterna inte överstiger de 
kvantiteter som får importeras inom 
ramen för det traditionella 
försörjningsbehovet enligt punkt 1. 
Licenserna får endast överföras mellan 
heltidsraffinaderier och upphör att gälla i 
slutet av det regleringsår för vilket de 
utfärdats.
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Denna punkt ska tillämpas under de 
första sex månaderna av varje 
regleringsår.
4. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta underavsnitt får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 anta
(a) vissa definitioner som behövs för att 
det importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera,
(b) de villkor och stödberättigandekrav 
som en aktör måste uppfylla för att få 
lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet,
(c) regler om administrativa sanktioner.
5. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 anta de regler som är 
nödvändiga med avseende på vilka bevis 
och dokument som ska läggas fram med 
avseende på aktörernas, och i synnerhet 
heltidsraffinaderiernas, importkrav och 
importskyldigheter.

Or. pt

Ändringsförslag 1923
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 130а (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Traditionella försörjningsbehov för 

raffinering av socker 
1. Det traditionella försörjningsbehovet av 
socker för raffinering ska för unionen 
fastställas till 3 500 000 ton per 
regleringsår, uttryckt i vitt socker, till och 
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med slutet av regleringsår 2019/2020.
2. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 160 minska storleken på de 
traditionella försörjningsbehoven som 
anges i punkt 1 om den för det berörda 
regleringsåret slår fast att den totala 
importen av socker och isoglukos kommer 
att vara märkbart större än efterfrågan på 
råsocker. I sådana fall ska en minskning 
av kvantiteterna för de traditionella 
försörjningsbehoven alltid ske parallellt 
med en minskning av kvoterna för 
sockerbetor och isoglukos, och 
kommissionen ska fastställa en gemensam 
minskningsprocent för samtliga tre 
produkter och beakta minskningen av 
maximikvantiteterna för import.
3. Den enda anläggningen för 
bearbetning av sockerbetor i drift 2005 i 
Portugal bedöms vara ett 
heltidsraffinaderi.
4. Importlicenser för socker för 
raffinering får endast utfärdas till 
heltidsraffinaderier, förutsatt att de 
berörda kvantiteterna inte överstiger de 
kvantiteter som får importeras inom 
ramen för det traditionella 
försörjningsbehovet enligt punkt 1. 
Licenserna får endast överföras mellan 
heltidsraffinaderier och upphör att gälla i 
slutet av det regleringsår för vilket de 
utfärdats. Denna punkt ska tillämpas 
under de första tre månaderna av varje 
regleringsår.
5. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta underavsnitt får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 anta
(а) vissa definitioner som behövs för att 
det importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera,
(b) de villkor och stödberättigandekrav 
som en aktör måste uppfylla för att få 
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lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet,
(c) regler om administrativa sanktioner.
6. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med artikel 
162.2 anta de regler som är nödvändiga 
för att avgöra vilka underlag som ska 
läggas fram med avseende på 
importörernas, och i synnerhet 
heltidsraffinaderiernas, krav och 
skyldigheter.

Or. bg

Motivering

Det föreslagna ändringsförslaget återinför delvis artiklarna 250–262 i förslaget till 
förordning i COM(2010)0799. Den grundläggande ändring som föreslås är att ändra den 
nuvarande importkvoten från 2 489 735 ton till 3 500 000 ton. Ökningen är nödvändig 
eftersom det råsocker som för tillfället finns tillgängligt inte tillfredsställer marknadens behov 
och raffinaderierna därför inte fungerar på full kapacitet, vilket i sin tur leder till att priset på 
slutprodukten stiger.

Ändringsförslag 1924
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Särskilda importbestämmelser för 

rörsocker för raffinering
Ett europeiskt försörjningsbehov av 
rörsocker för raffinering ska fastställas 
för unionen till 3 500 000 ton per 
regleringsår.
1. Vid sidan av bestämmelsen i artikel 117 
om rörsocker för raffinering får 
importlicenser för rörsocker för 
raffinering endast utfärdas till 
heltidsraffinaderier förutsatt att de 
berörda kvantiteterna inte överstiger 
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mängden för det europeiska 
försörjningsbehovet som nämns i punkt 1.
2. De importlicenser som beviljas i 
enlighet med punkt 2 får endast överföras 
mellan heltidsraffinaderier, och de ska 
upphöra att gälla i slutet av det 
regleringsår för vilket de utfärdats.
3. Kommissionen ska upphöra att tillämpa 
importtullar på rörsocker för raffinering 
enligt KN-nummer 1701 14 10 för den 
tilläggskvantitet som behövs för att ge 
heltidsraffinaderierna tillräcklig 
försörjning för samtliga regleringsår.
4. Denna tilläggskvantitet ska fastställas 
av kommissionen baserat på skillnaden 
mellan det europeiska 
försörjningsbehovet enligt punkt 1 och 
den förväntade tillgången på rörsocker 
för raffinering för regleringsåret. 
Kommissionen ska göra en prognos vid 
början av varje regleringsår. Prognosen 
ska uppdateras på grundval av den mängd 
rörsocker för raffinering som förväntas 
bli levererad under det regleringsåret, 
inklusive de tilläggskvantiteter som redan 
beviljats under det regleringsåret.
5. Uppdateringen ska göras innan 
tilläggskvantiteten fördelas och 
importlicenserna utfärdas. En stor del av 
importlicenserna för tilläggskvantiteter, 
upp till 70 procent, ska inte beviljas 
senare än vid slutet av november varje 
regleringsår. Importlicenser för hälften av 
den återstående tilläggskvantiteten ska 
beviljas före slutet av februari och resten 
av importlicenserna före slutet av maj.
6. Importlicenser för den återstående 
tilläggskvantiteten ska fördelas före den 
30 september varje regleringsår. 
Importlicenserna för denna 
tilläggskvantitet som beviljas enligt denna 
punkt ska gälla under de första tre 
månaderna under det därpå följande 
regleringsåret.
7. Det europeiska försörjningsbehovet 
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som avses i punkt 1 får minskas av 
kommissionen, tillsammans och parallellt 
med kvoterna för sockerbetor och 
isoglukos, under ett regleringsår då 
kommissionen förutspår att den totala 
försörjningen av socker och isoglukos 
kraftigt kommer att överstiga efterfrågan. 
Minskningen kommer att ske genom att 
en gemensam procentsats tillämpas på 
såväl det europeiska försörjningsbehovet 
som kvoterna för sockerbetor och 
isoglukos.

Or. en

Ändringsförslag 1925
Béla Glattfelder

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Heltidsraffinaderier – tre månaders 

ensamrätt att importera råsocker
1. Från och med början på regleringsåret 
2015/2016 för socker, den 1 oktober 2015, 
fram till slutet på regleringsåret 
2019/2020 för socker, den 
30 september 2020, garanteras 
heltidsraffinaderier, såsom de definieras i 
bilaga II del I a [C1], ensamrätt att 
importera råsocker för raffinering inom 
ramen för 2 489 735 ton importlicenser 
uttryckt i vitt socker under de första tre 
månaderna för varje regleringsår (från 
och med den 1 oktober till och med den 
31 december).
2. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta underavsnitt får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 anta
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(a) vissa definitioner som behövs för att 
det importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera,
(b) de villkor och stödberättigandekrav 
som en aktör måste uppfylla för att få 
lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet,
(c) regler om administrativa sanktioner.
3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 162.2 anta de regler som är 
nödvändiga för att avgöra vilka underlag 
som ska läggas fram med avseende på 
importörernas, och i synnerhet 
heltidsraffinaderiernas, krav och 
skyldigheter. [C1] Dantins 
ändringsförslag 424 – bilaga III i rådets 
förordning (EG) nr 1234/2007

Or. en

Motivering

För att bibehålla en balans mellan inhemskt och importerat socker ändrar detta 
ändringsförslag artikel 153 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och 361/2008 så att den 
nuvarande situationen bibehålls, vilken ger heltidsraffinaderier en förmån på tre månader. 
Samtidigt skrivs artikeln om för att garantera större rättslig klarhet. Siffran 2 489 735 ton 
kommer från rådets förordning (EG) nr 361/2008 och ska ses som en gräns och inte som ett 
mål.

Ändringsförslag 1926
Janusz Wojciechowski

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Heltidsraffinaderier – tre månaders 
ensamrätt att importera rårörsocker

1. Från och med början på regleringsåret 
2015/2016 för socker, den 1 oktober 2015, 
fram till slutet på regleringsåret 
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2019/2020 för socker, den 
30 september 2020, garanteras 
heltidsraffinaderier, såsom de definieras i 
bilaga II del I a, ensamrätt att importera 
rårörsocker för raffinering i kvantiteter 
som täcks av exportlicenser, upp till 
2 489 735 ton uttryckt i vitt socker under 
de första tre månaderna för varje 
regleringsår (från och med den 1 oktober 
till och med den 31 december).
2. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta avsnitt får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 anta
(a) vissa definitioner som behövs för att 
det importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera,
(b) de villkor och stödberättigandekrav 
som en aktör måste uppfylla för att få 
lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet,
(c) regler om administrativa sanktioner.
3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 162.2 anta de regler som är 
nödvändiga för att avgöra vilka underlag 
som ska läggas fram med avseende på 
importörernas, och i synnerhet 
heltidsraffinaderiernas, krav och 
skyldigheter.

Or. pl

Ändringsförslag 1927
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
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Heltidsraffinaderier – tre månaders 
ensamrätt att importera råsocker för 

raffinering
1. Fram till den 30 september 2020 och 
under de första tre månaderna av 
regleringsåret (från och med den 
1 oktober till och med den 31 december) 
har heltidsraffinaderier, såsom de 
definieras i bilaga II del I a (ny) 
ensamrätt till importlicenser för råsocker 
avsedd för raffinering inom ramen för 
2 489 735 ton importlicenser uttryckt i vitt 
socker. 
2. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta underavsnitt får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 anta
(a) vissa definitioner som behövs för att 
det importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera,
(b) de villkor och stödberättigandekrav 
som en aktör måste uppfylla för att få 
lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet,
(c) regler om administrativa sanktioner.
3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 anta de regler som är 
nödvändiga med avseende på vilka bevis 
och dokument som ska läggas fram med 
avseende på aktörernas, och i synnerhet 
heltidsraffinaderiernas, importkrav och 
importskyldigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 1928
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Heltidsraffinaderier – tre månaders 
ensamrätt att importera råsocker för 

raffinering
1. Fram till den 30 september 2020 och 
under de första tre månaderna av 
regleringsåret (från och med den 
1 oktober till och med den 31 december) 
har heltidsraffinaderier, såsom de 
definieras i bilaga II del I a ensamrätt till 
importlicenser för råsocker avsedd för 
raffinering inom ramen för 2 489 735 ton 
importlicenser uttryckt i vitt socker. 
2. För att säkerställa att importerat socker 
avsett för raffinering raffineras i enlighet 
med detta underavsnitt får kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 anta
(a) vissa definitioner som behövs för att 
det importsystem som avses i punkt 1 ska 
fungera, (b) de villkor och 
stödberättigandekrav som en aktör måste 
uppfylla för att få lämna in en ansökan 
om importlicens, inbegripet ställandet av 
säkerhet samt (c) regler om administrativa 
sanktioner.
3. Kommissionen får genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2 anta de regler som är 
nödvändiga med avseende på vilka bevis 
och dokument som ska läggas fram med 
avseende på aktörernas, och i synnerhet 
heltidsraffinaderiernas, importkrav och 
importskyldigheter.

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa samstämmighet med den nuvarande situationen som 
ger heltidsraffinaderier en tre månaders ensamrätt och som har gett icke-traditionella 
raffinaderier rätt till raffinering och samtidigt ta hänsyn till extrarätten till råsocker som 
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beviljats inom ramen för genomförandet av bilaterala frihandelsavtal som nyligen slutits och 
som ska börja tillämpas från och med 2013. Tröskelvärdet på 2 489 735 miljoner ton bör 
ägnas särskild uppmärksamhet så att jämvikten mellan sockerbetor och importerat råsocker 
kan bibehållas.

Ändringsförslag 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Befrielse från importtullar inom 

sockersektorn
1. Till och med slutet av kvotsystemet ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
helt eller delvis upphäva importtullarna 
för följande produkter för att säkerställa 
den försörjning som krävs för tillverkning 
av sådana produkter som avses i 
artikel 101m.2:
(a) Socker enligt KN-nummer 1701.
(b) Isoglukos enligt KN-nummer 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och 
1702 90 30.
2. De importtullar som avses i punkt 1 ska 
upphävas automatiskt så snart som det 
rapporterade EU-priset för vitsocker utgör 
150 % av referenspriset. Den normala 
tullsatsen återinförs automatiskt så snart 
som det rapporterade EU-priset är lägre 
än 150 % av referenspriset.

Or. en

Motivering

Ett tröskelvärde på 150 % av EU:s referenspris för vitsocker, eller 606,60 euro/ton 
(referenspriset är 404,40 euro/ton) behövs för att undvika alltför mycket volatilitet. 
Tilläggsimport vid försörjningsbrist kommer att göra det lättare för marknaden och kommer 
dessutom att påverka konkurrensen i EU:s försörjningsbas, som för närvarande är alltför 
koncentrerad, på ett positivt sätt.
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Ändringsförslag 1930
Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 130a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130a
Befrielse från importtullar inom 
sockersektorn
1. Till och med slutet av kvotsystemet ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
helt eller delvis upphäva importtullarna 
för följande produkter för att säkerställa 
den försörjning som krävs för tillverkning 
av sådana produkter som avses i 
artikel 101m.2:
Socker enligt KN-nummer 1701.
Isoglukos enligt KN-nummer 1702 30 10, 
1702 40 10, 1702 60 10 och 1702 90 30.
2. De importtullar som avses i punkt 1 ska 
upphävas automatiskt så snart som det 
rapporterade EU-priset för vitsocker utgör 
150 % av referenspriset. Den normala 
tullsatsen återinförs automatiskt så snart 
som det rapporterade EU-priset är lägre 
än 150 % av referenspriset.

Or. en

Ändringsförslag 1931
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 130b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130b
Befrielse från importtullar på 

tilläggskvantiteter rörsocker för 
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raffinering 
1. Rörsocker för raffinering ska befrias 
från importtullar då det är fråga om 
nödvändiga tilläggskvantiteter som behövs 
för att garantera försörjning till 
heltidsraffinaderier under det berörda 
regleringsåret.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa de 
tilläggskvantiteter som avses i punkt 1 och 
som ska utgöra skillnaden mellan de 
traditionella försörjningsbehoven som 
anges i artikel 130a och uppskattningen 
av tillgången på rörsocker för raffinering 
under det berörda regleringsåret.
3. I början av varje regleringsår ska 
kommissionen utarbeta en uppskattning 
av försörjningen av rörsocker för 
raffinering som ska uppdateras mot 
bakgrund av den kvantitet rörsocker som 
kommer att importeras under det berörda 
regleringsåret. Uppdateringen ska göras 
innan tilläggskvantiteterna fördelas och 
importlicenserna för dessa kvantiteter 
utfärdas. 
4. Senast i november under det berörda 
regleringsåret ska kommissionen utfärda 
importlicenser för 70 procent av det 
socker som är avsett för raffinering och 
som utgör en del av tilläggskvantiteten. 
Importlicenserna för den första hälften av 
den återstående tilläggskvantiteten ska 
utfärdas före slutet av februari och för 
den andra hälften före slutet av maj det 
berörda regleringsåret. 
5. Om det finns ett behov av att öka 
tilläggskvantiteten efter att 
uppskattningen har uppdaterats ska 
skillnaden mellan ökningen och den 
kvantitet som ursprungligen fastställdes 
fördelas genom att licenser som ska gälla 
under de första tre månaderna under det 
därpå följande regleringsåret beviljas före 
slutet av det berörda regleringsåret.
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Or. bg

Motivering

För att göra det möjligt att importera det totala traditionella försörjningsbehovet utan att 
priset på råsocker samtidigt stiger kraftigt till följd av högre tullar på tilläggskvantiteten bör 
denna också undantas från skatt på samma sätt som import från länder som ges 
förmånsbehandling beviljas undantag. Detta kommer att garantera heltidsraffinaderier 
tillgång till råsocker och skapar förutsättningar som gynnar fri konkurrens och lägre priser 
på slutprodukterna.

Ändringsförslag 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 130b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130b
1. Före den 31 december 2013 kommer 
kommissionen genom en 
genomförandeakt att lägga fram en 
reviderad gemensam tulltaxa 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.
De nya tullarna för socker ska återspegla 
skillnaden mellan referenspriserna före 
och efter 2006 års reform för att erbjuda 
en jämförbar skyddsnivå.
2. Innan sockerkvoterna avskaffas 
kommer kommissionen att lägga fram ett 
förslag om upphävande av fler 
importtullar för de produkter som nämns i 
punkt 1 i denna artikel.

Or. en
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Motivering

Fram till dess att sockerkvoten avskaffas bör tullen minskas för att erbjuda samma skyddsnivå 
som före sockerreformen inleddes 2006. Avskaffandet av sockerkvoten kommer dock att kräva 
ytterligare justeringar av EU:s importsystem för att undvika en orimligt hög koncentration av 
försörjningen och för att möjliggöra ett tillräckligt tillträde till råvaror på 
underskottsmarknader. Kommissionen har uppmanats att lägga fram ett förslag före slutet på 
kvoten, det vill säga, före den 31 september 2015.

Ändringsförslag 1933
Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 130b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130b
1. Före den 31 december 2013 kommer 
kommissionen genom en 
genomförandeakt att lägga fram en 
reviderad gemensam tulltaxa 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.
De nya tullarna för socker ska återspegla 
skillnaden mellan referenspriserna före 
och efter 2006 års reform för att erbjuda 
en jämförbar skyddsnivå.
2. Innan sockerkvoterna avskaffas 
kommer kommissionen att lägga fram ett 
förslag om upphävande av fler 
importtullar för de produkter som nämns i 
punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 1934
Mariya Gabriel
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Förslag till förordning
Artikel 130c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 130c
1. Före den 1 januari 2014 kommer 
kommissionen genom en 
genomförandeakt att lägga fram en 
reviderad gemensam tulltaxa för 
produkter enligt KN-nummer 1701:
De nya tullarna för råsocker och vitsocker 
får inte vara högre än 50 % av 
referenspriset för respektive produkt.
2. Före den 31 september 2015 kommer 
kommissionen att lägga fram en 
konsekvensanalys för att belysa vilken 
effekt det totala upphävandet av 
importtullarna för de produkter som 
nämns i punkt 1 i denna artikel kommer 
att ha på konkurrenskraften för EU:s 
livsmedelskedja, inklusive 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Del III – kapitel VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exportbidrag Exportbestämmelser

Or. en

Ändringsförslag 1936
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Del III – kapitel VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exportbidrag Exportbestämmelser

Or. fr

Ändringsförslag 1937
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 133
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1940
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1941
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1942
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 133

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1943
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och tills 
exportbidragen fasats ut får skillnaden 
mellan dessa prisnoteringar eller priser och 
priserna i unionen utjämnas genom 
exportbidrag för

Or. en

Motivering

Det är viktigt att lyfta fram och signalera att exportbidrag som verktyg kommer att försvinna. 
Denna fråga har länge varit en integrerad del av EU:s WTO-strategi, och användningen av 
medlen bör fasas ut oberoende av WTO-diskussionerna.

Ändringsförslag 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag, när situationen på 
marknaden för vissa produkter är särskilt 
svår, för
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Or. pl

Motivering

Mot bakgrund av den allmänna minskningen av exportbidrag inom EU bör ansträngningar 
göras för att enbart bevilja dem i särskilt svåra situationer eller om marknaden för produkter 
som har rätt till exportbidrag drabbats av en kris.

Ändringsförslag 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 
priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget och 
med respekt för principerna i artikel 3.5 i 
fördraget om Europeiska unionen, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att exportstöd inte utgör ett hinder för utveckling inom 
jordbrukssektorn i utvecklingsländerna som en följd av att de lokala produktionspriserna 
underskridits.

Ändringsförslag 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I den mån som krävs för att möjliggöra 
export på grundval av prisnoteringar eller 

1. Exportbidragen i detta kapitel får 
endast tillämpas i samband med 
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priser på världsmarknaden och inom de 
gränser som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget, får 
skillnaden mellan dessa prisnoteringar eller 
priser och priserna i unionen utjämnas 
genom exportbidrag för

artikel 154 i denna förordning. I den mån 
som krävs för att möjliggöra export på 
grundval av prisnoteringar eller priser på 
världsmarknaden och inom de gränser som 
följer av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget, får skillnaden 
mellan dessa prisnoteringar eller priser och 
priserna i unionen utjämnas genom 
exportbidrag för

Or. de

Ändringsförslag 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) produkter som anges i led a i–iii, v och 
vii som ska exporteras i form av sådana 
bearbetade varor enligt rådets förordning 
(EG) nr 1216/2009 av den 
30 november 2009 om systemet för 
handeln med vissa varor som framställs 
genom bearbetning av 
jordbruksprodukter46 och i form av 
produkter som innehåller socker enligt 
bilaga I del X punkt b.

(b) produkter som anges i led a i–iii, v och 
vii som ska exporteras i form av sådana 
bearbetade varor enligt rådets förordning 
(EG) nr 1216/2009 av den 
30 november 2009 om systemet för 
handeln med vissa varor som framställs 
genom bearbetning av jordbruksprodukter, 
inklusive produkter som exporterats i 
form av varor som inte omfattas av 
bilaga I i fördraget, i enlighet med 
kommissionens förordning (EU) 
nr 578/2010 av den 29 juni 2010, och i 
form av produkter som innehåller socker 
enligt bilaga I del X punkt b.

Or. es

Motivering

Vissa varor, inklusive vissa mycket kommersiellt känsliga produkter, exporteras i form av 
produkter som inte omfattas av bilaga I i fördraget, utan omfattas i stället, inte av förordning 
(EG) nr 1216/2009, utan snarare av förordning (EU) nr 578/2010 av den 29 juni 2010. Den 
direkta hänvisningen till förordning (EG) nr 1216/2009 kan förvirra aktörerna, som kan tro 
att dessa produkter inte omfattas av exportbidrag.
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Ändringsförslag 1948
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Maximibidraget för de produkter som 
det hänvisas till i punkt 1 ska uppgå till 
0 euro.

Or. de

Motivering

Under de senaste åren har exportbidragen för de flesta produkter sänkts eller varit lika med 
noll. Exportbidragen har kritiserats på grund av sin konkurrenssnedvridande verkan och bör 
därför enbart användas som ett kris- och hjälpinstrument och vara lika med noll.

Ändringsförslag 1949
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 134

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 134 utgår
Fördelning av exportbidragen

De kvantiteter som får exporteras med 
exportbidrag ska fördelas med den metod 

som
(a) är bäst lämpad med hänsyn till 
produktens art och situationen på den 
relevanta marknaden och som gör det 
möjligt att utnyttja de disponibla 
resurserna på effektivaste sätt med 
beaktande av unionsexportens effektivitet 
och struktur och dess inverkan på 
marknadsbalansen, utan att detta medför 
diskriminering mellan berörda aktörer, 
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särskilt inte mellan små och stora aktörer,
(b) ur administrativ synpunkt är minst 
besvärlig för aktörerna med hänsyn till de 
administrativa kraven.

Or. fr

Ändringsförslag 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 134

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 134 utgår
Fördelning av exportbidragen

De kvantiteter som får exporteras med 
exportbidrag ska fördelas med den metod 

som
(a) är bäst lämpad med hänsyn till 
produktens art och situationen på den 
relevanta marknaden och som gör det 
möjligt att utnyttja de disponibla 
resurserna på effektivaste sätt med 
beaktande av unionsexportens effektivitet 
och struktur och dess inverkan på 
marknadsbalansen, utan att detta medför 
diskriminering mellan berörda aktörer, 
särskilt inte mellan små och stora aktörer,
(b) ur administrativ synpunkt är minst 
besvärlig för aktörerna med hänsyn till de 
administrativa kraven.

Or. en

Ändringsförslag 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 134
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 134 utgår
Fördelning av exportbidragen

De kvantiteter som får exporteras med 
exportbidrag ska fördelas med den metod 

som
(a) är bäst lämpad med hänsyn till 
produktens art och situationen på den 
relevanta marknaden och som gör det 
möjligt att utnyttja de disponibla 
resurserna på effektivaste sätt med 
beaktande av unionsexportens effektivitet 
och struktur och dess inverkan på 
marknadsbalansen, utan att detta medför 
diskriminering mellan berörda aktörer, 
särskilt inte mellan små och stora aktörer,
(b) ur administrativ synpunkt är minst 
besvärlig för aktörerna med hänsyn till de 
administrativa kraven.

Or. en

Ändringsförslag 1952
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 134

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 134 utgår
Fördelning av exportbidragen

De kvantiteter som får exporteras med 
exportbidrag ska fördelas med den metod 

som
(a) är bäst lämpad med hänsyn till 
produktens art och situationen på den 
relevanta marknaden och som gör det 
möjligt att utnyttja de disponibla 
resurserna på effektivaste sätt med 
beaktande av unionsexportens effektivitet 
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och struktur och dess inverkan på 
marknadsbalansen, utan att detta medför 
diskriminering mellan berörda aktörer, 
särskilt inte mellan små och stora aktörer,
(b) ur administrativ synpunkt är minst 
besvärlig för aktörerna med hänsyn till de
administrativa kraven.

Or. fr

Ändringsförslag 1953
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 134

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 134 utgår
Fördelning av exportbidragen

De kvantiteter som får exporteras med 
exportbidrag ska fördelas med den metod 

som
(a) är bäst lämpad med hänsyn till 
produktens art och situationen på den 
relevanta marknaden och som gör det 
möjligt att utnyttja de disponibla 
resurserna på effektivaste sätt med 
beaktande av unionsexportens effektivitet 
och struktur och dess inverkan på 
marknadsbalansen, utan att detta medför 
diskriminering mellan berörda aktörer, 
särskilt inte mellan små och stora aktörer,
(b) ur administrativ synpunkt är minst 
besvärlig för aktörerna med hänsyn till de 
administrativa kraven.

Or. en

Ändringsförslag 1954
José Bové
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 135 utgår
Fastställande av exportbidrag

1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela 
unionen. Om det är nödvändigt, framför 
allt på grund av situationen på 
världsmarknaden, de särskilda kraven på 
vissa marknader eller sådana skyldigheter 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget, får 
exportbidragen variera för olika 
bestämmelseorter.
2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 135 utgår
Fastställande av exportbidrag

1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela 
unionen. Om det är nödvändigt, framför 
allt på grund av situationen på 
världsmarknaden, de särskilda kraven på 
vissa marknader eller sådana skyldigheter 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget, får 
exportbidragen variera för olika 
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bestämmelseorter.
2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 135 utgår
Fastställande av exportbidrag

1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela 
unionen. Om det är nödvändigt, framför 
allt på grund av situationen på 
världsmarknaden, de särskilda kraven på 
vissa marknader eller sådana skyldigheter 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget, får 
exportbidragen variera för olika 
bestämmelseorter.
2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 1957
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 135 utgår



PE492.804v01-00 88/162 AM\907936SV.doc

SV

Fastställande av exportbidrag
1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela 
unionen. Om det är nödvändigt, framför 
allt på grund av situationen på 
världsmarknaden, de särskilda kraven på 
vissa marknader eller sådana skyldigheter 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget, får 
exportbidragen variera för olika 
bestämmelseorter.
2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

Or. fr

Ändringsförslag 1958
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 135

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 135 utgår
Fastställande av exportbidrag

1. Exportbidragen ska vara desamma och 
gälla för samma produkter i hela 
unionen. Om det är nödvändigt, framför 
allt på grund av situationen på 
världsmarknaden, de särskilda kraven på 
vissa marknader eller sådana skyldigheter 
som följer av avtal som ingåtts i enlighet 
med artikel 218 i fördraget, får 
exportbidragen variera för olika 
bestämmelseorter.
2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 1959
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Åtgärder för fastställandet av 
exportbidrag ska vidtas av rådet i enlighet 
med artikel 43.3 i fördraget.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 43.3 utgör ett undantag från det ordinarie lagstiftningsförfarandet, varvid rådet antar 
åtgärder för att fastställa bland annat bistånd, priser och kvantiteter. Vi vill inte att rådet ska 
anta åtgärder för att fastställa exportbidrag, och därför låter vi artikel 135.2 i detta 
ändringsförslag utgå.

Ändringsförslag 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I vederbörligen motiverade 
undantagsfall för spannmål får 
kommissionen genom genomförandeakter 
som antagits i enlighet med det 
granskningsförfarande som det hänvisas 
till i artikel 162.2 differentiera nivån på 
exportbidragen till medlemsstaterna.

Or. pl

Motivering

Bestämmelser bör införas om ett instrument för exportbidrag som ska tillämpas i utvalda 
regioner, i likhet med offentliga inventioner på spannmålsmarknaden.
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Ändringsförslag 1961
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 136

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 136

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 136

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1964
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 136
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1965
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 136

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 137

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 137 utgår
Exportbidrag för levande djur inom nöt-

och kalvköttssektorn
1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport.
2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
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iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.
3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 137

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 137 utgår
Exportbidrag för levande djur inom nöt-

och kalvköttssektorn
1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport.
2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
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oberoende tredje parter.
3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. de

Ändringsförslag 1968
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 137

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 137 utgår
Exportbidrag för levande djur inom nöt-

och kalvköttssektorn
1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport.
2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.
3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 



PE492.804v01-00 94/162 AM\907936SV.doc

SV

enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

Ändringsförslag 1969
Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 137

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 137 utgår
Exportbidrag för levande djur inom nöt-

och kalvköttssektorn
1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport.
2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.
3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en
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Ändringsförslag 1970
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 137

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 137 utgår
Exportbidrag för levande djur inom nöt-

och kalvköttssektorn
1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport.
2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.
3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av denna 
artikel. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 1971
Marit Paulsen, George Lyon
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Förslag till förordning
Artikel 137 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exportbidrag för levande djur inom nöt-
och kalvköttssektorn

Export av levande djur

Or. en

Ändringsförslag 1972
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 137 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exportbidrag för levande djur inom nöt-
och kalvköttssektorn

Exportbestämmelser för levande djur inom 
nöt- och kalvköttssektorn

Or. fr

Ändringsförslag 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1974
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller produkter inom nöt- och 
kalvköttssektorn ska beviljandet och 
utbetalningen av bidrag för export av 
levande djur omfattas av krav på att 
bestämmelserna i unionens 
djurskyddslagstiftning iakttas, särskilt 
skydd av djur under transport.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.

Or. en

Ändringsförslag 1976
José Bové
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att 
kontrollera en korrekt utbetalning av 
exportbidrag i de fall bidragen beviljas 
under förutsättning att djurskyddskraven 
iakttas, ska kommissionen ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 om iakttagande av 
djurskyddskraven utanför unionens 
tullområde, inbegripet användningen av 
oberoende tredje parter.

Or. fr

Ändringsförslag 1977
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att kontrollera 
en korrekt utbetalning av exportbidrag i de 
fall bidragen beviljas under förutsättning 
att djurskyddskraven iakttas, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
om iakttagande av djurskyddskraven 
utanför unionens tullområde, inbegripet 
användningen av oberoende tredje parter.

2. För att förmå exportörer att iaktta 
djurskyddskraven och göra det möjligt för 
de behöriga myndigheterna att kontrollera 
en korrekt utbetalning av exportbidrag i de 
fall bidragen beviljas under förutsättning 
att djurskyddskraven iakttas, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
om iakttagande av djurskyddskraven 
utanför unionens tullområde, inbegripet 
användningen av oberoende tredje parter, 
samt att garantera att animaliska 
produkter som producerats i tredjeländer 
uppfyller unionens djurskyddskrav. 

Or. en
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Ändringsförslag 1978
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 138

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 138 utgår
Exportbegränsningar

Åtaganden i fråga om volymer som följer 
av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget ska iakttas på 
grundval av de exportlicenser som 
utfärdas för de referensperioder som 
gäller för de aktuella produkterna.
Kommissionen får anta de 
genomförandeakter som krävs för att 
volymåtagandena ska kunna fullgöras 
och däribland avbryta eller begränsa 
utfärdandet av exportlicenser när 
åtagandena överskrids eller kan 
överskridas. När det gäller fullgörandet 
av de skyldigheter som följer av WTO:s 
jordbruksavtal ska det faktum att en 
referensperiod löper ut inte påverka 
exportlicensernas giltighet.

Or. fr

Ändringsförslag 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 138

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 138 utgår
Exportbegränsningar

Åtaganden i fråga om volymer som följer 
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av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget ska iakttas på 
grundval av de exportlicenser som 
utfärdas för de referensperioder som 
gäller för de aktuella produkterna.
Kommissionen får anta de 
genomförandeakter som krävs för att 
volymåtagandena ska kunna fullgöras 
och däribland avbryta eller begränsa 
utfärdandet av exportlicenser när 
åtagandena överskrids eller kan 
överskridas. När det gäller fullgörandet 
av de skyldigheter som följer av WTO:s 
jordbruksavtal ska det faktum att en 
referensperiod löper ut inte påverka 
exportlicensernas giltighet.

Or. en

Ändringsförslag 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 138

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 138 utgår
Exportbegränsningar

Åtaganden i fråga om volymer som följer 
av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget ska iakttas på 
grundval av de exportlicenser som 
utfärdas för de referensperioder som 
gäller för de aktuella produkterna.
Kommissionen får anta de 
genomförandeakter som krävs för att 
volymåtagandena ska kunna fullgöras 
och däribland avbryta eller begränsa 
utfärdandet av exportlicenser när 
åtagandena överskrids eller kan 
överskridas. När det gäller fullgörandet 
av de skyldigheter som följer av WTO:s 
jordbruksavtal ska det faktum att en 
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referensperiod löper ut inte påverka 
exportlicensernas giltighet.

Or. en

Ändringsförslag 1981
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 138

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 138 utgår
Exportbegränsningar

Åtaganden i fråga om volymer som följer 
av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget ska iakttas på 
grundval av de exportlicenser som 
utfärdas för de referensperioder som 
gäller för de aktuella produkterna.
Kommissionen får anta de 
genomförandeakter som krävs för att 
volymåtagandena ska kunna fullgöras 
och däribland avbryta eller begränsa 
utfärdandet av exportlicenser när 
åtagandena överskrids eller kan 
överskridas. När det gäller fullgörandet 
av de skyldigheter som följer av WTO:s 
jordbruksavtal ska det faktum att en 
referensperiod löper ut inte påverka 
exportlicensernas giltighet.

Or. fr

Ändringsförslag 1982
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 138
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 138 utgår
Exportbegränsningar

Åtaganden i fråga om volymer som följer 
av avtal som ingåtts i enlighet med 
artikel 218 i fördraget ska iakttas på 
grundval av de exportlicenser som
utfärdas för de referensperioder som 
gäller för de aktuella produkterna.
Kommissionen får anta de 
genomförandeakter som krävs för att 
volymåtagandena ska kunna fullgöras 
och däribland avbryta eller begränsa 
utfärdandet av exportlicenser när 
åtagandena överskrids eller kan 
överskridas. När det gäller fullgörandet 
av de skyldigheter som följer av WTO:s 
jordbruksavtal ska det faktum att en 
referensperiod löper ut inte påverka 
exportlicensernas giltighet.

Or. en

Ändringsförslag 1983
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 139
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 1986
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 1987
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 139

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en
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Ändringsförslag 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 139 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen får genom delegerade 
akter fastställa ytterligare villkor för 
beviljande av exportbidrag för att 
förhindra omläggning av handeln, 
särskilt villkoret att
(a) exportbidrag endast får betalas ut för 
produkter med ursprung i EU, och
(b) bidragsbeloppet för importerade 
produkter ska begränsas till de avgifter 
som togs ut vid importen, förutsatt att 
dessa är lägre än det tillämpliga bidraget.

Or. es

Motivering

Denna nya punkt, som har införts i texten för överensstämmelse med Lissabonfördraget, är 
mycket viktig. Om punkten inte tas med i detta förslag kan det leda till omläggning av 
handeln.

Ändringsförslag 1989
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 140 utgår
Genomförandebefogenheter i enlighet 

med granskningsförfarandet
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
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som krävs för tillämpningen av detta 
avsnitt, särskilt rörande
(a) omfördelning av exporterbara 
kvantiteter som inte har tilldelats eller 
utnyttjats,
(b) de produkter som avses i 
artikel 133.1 b.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

Ändringsförslag 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 140 utgår
Genomförandebefogenheter i enlighet 

med granskningsförfarandet
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av detta 
avsnitt, särskilt rörande
(a) omfördelning av exporterbara 
kvantiteter som inte har tilldelats eller 
utnyttjats,
(b) de produkter som avses i 
artikel 133.1 b.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en
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Ändringsförslag 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 140 utgår
Genomförandebefogenheter i enlighet 

med granskningsförfarandet
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av detta 
avsnitt, särskilt rörande
(a) omfördelning av exporterbara 
kvantiteter som inte har tilldelats eller 
utnyttjats,
(b) de produkter som avses i 
artikel 133.1 b.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 1992
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 140 utgår
Genomförandebefogenheter i enlighet 

med granskningsförfarandet
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av detta 
avsnitt, särskilt rörande
(a) omfördelning av exporterbara 
kvantiteter som inte har tilldelats eller 
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utnyttjats,
(b) de produkter som avses i 
artikel 133.1 b.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. fr

Ändringsförslag 1993
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 140 utgår
Genomförandebefogenheter i enlighet 

med granskningsförfarandet
Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta alla åtgärder 
som krävs för tillämpningen av detta 
avsnitt, särskilt rörande
(a) omfördelning av exporterbara 
kvantiteter som inte har tilldelats eller 
utnyttjats,
(b) de produkter som avses i 
artikel 133.1 b.
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. en

Ändringsförslag 1994
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 141
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141 utgår
Andra genomförandebefogenheter

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa 
koefficienter som justerar exportbidragen 
i enlighet med de regler som antagits 
enligt artikel 139.6.

Or. fr

Ändringsförslag 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 141

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141 utgår
Andra genomförandebefogenheter

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa 
koefficienter som justerar exportbidragen 
i enlighet med de regler som antagits 
enligt artikel 139.6.

Or. en

Ändringsförslag 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 141

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141 utgår
Andra genomförandebefogenheter
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Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa 
koefficienter som justerar exportbidragen 
i enlighet med de regler som antagits 
enligt artikel 139.6.

Or. en

Ändringsförslag 1997
Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 141

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141 utgår
Andra genomförandebefogenheter

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa 
koefficienter som justerar exportbidragen 
i enlighet med de regler som antagits 
enligt artikel 139.6.

Or. fr

Ändringsförslag 1998
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 141

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 141 utgår
Andra genomförandebefogenheter

Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, fastställa 
koefficienter som justerar exportbidragen 
i enlighet med de regler som antagits 
enligt artikel 139.6.
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Or. en

Ändringsförslag 1999
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 142

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 142 utgår
Upphörande med passiv förädling

1. Om unionsmarknaden störs eller skulle 
kunna störas genom systemet för passiv 
förädling, får kommissionen, genom 
genomförandeakter, på en medlemsstats 
begäran eller på eget initiativ, helt eller 
delvis avbryta tillämpningen av systemet 
för passiv förädling för produkter inom 
sektorerna för spannmål, ris, frukt och 
grönsaker, bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker, vin, nöt- och 
kalvkött, griskött, får- och getkött och 
fjäderfäkött. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.
Om kommissionen får en begäran från en 
medlemsstat ska den, genom 
genomförandeakter, fatta beslut därom 
inom fem arbetsdagar efter det att 
begäran togs emot. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 162.2.
Vid vederbörligen motiverade skäl till 
skyndsamhet ska kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 162.3.
Medlemsstaterna ska underrättas om de 
antagna åtgärderna, vilka ska börja gälla 
med omedelbar verkan.
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2. I den mån som krävs för att den 
samlade marknadsordningen ska fungera 
tillfredsställande, får Europaparlamentet 
och rådet i enlighet med förfarandet i 
artikel 43.2 i fördraget helt eller delvis 
förbjuda tillämpningen av systemet för 
passiv förädling för de produkter som 
anges i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 143a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143a
Relevant marknad

1. Marknadsdefinitionen är ett verktyg 
som används för att finna och fastställa 
gränserna för konkurrensen mellan 
företag och är uppbyggd kring två 
kumulativa dimensioner:
(a) Relevant produktmarknad: I detta
kapitel avses med ”produktmarknad” den 
marknad som omfattar alla varor som på 
grund av sina egenskaper, sitt pris och 
den tilltänkta användningen av 
konsumenterna betraktas som utbytbara.
(b) Relevant geografisk marknad: I detta 
kapitel avses med ”geografisk marknad” 
den marknad som omfattar det område 
inom vilket de berörda företagen 
tillhandahåller de relevanta produkterna, 
inom vilken konkurrensvillkoren är 
tillräckligt likartade och som kan skiljas 
från angränsande områden, framför allt 
på grund av väsentliga skillnader i 
konkurrensvillkoren.
2. För att fastställa en relevant marknad 
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gäller följande principer:
(a) För råvaror ska den relevanta 
produktmarknaden i första hand anses 
vara marknaden för produkter från en 
viss växt- eller djurart; Om en snävare 
uppdelning görs bör den vara 
välmotiverad.
(b) Den relevanta geografiska marknaden 
ska analyseras från fall till fall, och varje 
enskilt fall ska vederbörligen motiveras 
med hänsyn till de särskilda 
omständigheterna.

Or. en

Motivering

Förslaget från föredraganden i ändringsförslag 370 om att den relevanta geografiska 
marknaden i första hand ska vara unionen skulle knappt leda till några fall där konkurrensen 
påverkas. Den relevanta geografiska marknaden måste definieras utgående från de särskilda 
beståndsdelarna i varje enskilt fall.

Ändringsförslag 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Förslag till förordning
Artikel 143b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 143b
Dominerande ställning

I detta kapitel avses med ”dominerande 
ställning” en situation där ett företag har 
en sådan ekonomisk maktställning att det 
får möjlighet att hindra upprätthållandet 
av en effektiv konkurrens på den 
relevanta marknaden, genom att 
företagets ställning tillåter det att i 
betydande omfattning agera oberoende i 
förhållande till konkurrenter, kunder och 
i sista hand konsumenter.

Or. en
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Motivering

Vi tycker att den andra delen av föredragandens ändringsförslag 371 är irrelevant och vi 
föreslår därför att det ska utgå. De olika aktörerna längs med livsmedelskedjan verkar inte 
nödvändigtvis på samma relevanta marknader (produktmarknader, geografiska marknader). 
Att jämföra deras marknadsandelar för att avgöra om producentorganisationerna är i en 
dominerande ställning skulle därför inte vara ändamålsenligt ur ekonomisk synvinkel.

Ändringsförslag 2002
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan 
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning
av jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras
därigenom.

I synnerhet kan man förmoda att 
uppnåendet av målen i artikel 39 i 
fördraget respekteras i sådana avtal, beslut 
och förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka avser 
produktion eller försäljning av 
jordbruksprodukter eller utnyttjande av 
gemensamma anläggningar för lagring 
eller behandling av jordbruksprodukter, 
såvida inte konkurrensen fullständigt sätts 
ur spel.

Or. fr

Ändringsförslag 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan 
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras 
därigenom.

I synnerhet anses som nödvändiga för 
förverkligandet av målen för artikel 39 i 
fördraget sådana avtal, beslut och 
samordnade förfaranden som antas av 
producenter eller producentorganisationer 
som erkänts enligt artikel 106 i denna 
förordning eller sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka avser 
produktion eller försäljning av 
jordbruksprodukter eller utnyttjande av 
gemensamma anläggningar för lagring, 
behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter eller genomförandet av 
kollektiva åtgärder som syftar till att 
förebygga eller hantera ekonomiska 
risker, framför allt de medel för 
utjämning som avses i artikel 109c.

Or. fr

Ändringsförslag 2004
Herbert Dorfmann

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 

I synnerhet anses som nödvändiga för 
förverkligandet av målen i artikel 39 i 
fördraget sådana avtal, beslut och 
förfaranden som sluts av producenter eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning i den mån 
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producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan 
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras 
därigenom.

de avser förverkligandet av målen i artikel 
106 i denna förordning, produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter.

Or. it

Ändringsförslag 2005
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan 
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras därigenom.

I synnerhet kan man förmoda att 
uppnåendet av målen i artikel 39 i 
fördraget respekteras i sådana avtal, beslut 
och förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan 
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de huvudmål som anges 
i fördragets artikel 39 äventyras 
därigenom.
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Or. en

Motivering

Det är ändamålsenligt att klargöra att avtal etc. som antas av producentorganisationer etc. 
förmodas uppfylla målen för den gemensamma jordbrukspolitiken så som de definieras i 
artikel 39 i EUF-fördraget. Detta leder till att bevisbördan flyttas över på kommissionen och 
ger jordbruksaktörerna större rättslig säkerhet. Det bör dessutom understrykas att den 
gemensamma jordbrukspolitikens ”enda” huvudmål inte får äventyras.

Ändringsförslag 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 107 i denna förordning
vilka, utan att medföra någon skyldighet att 
hålla samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras därigenom.

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, vilka, utan att medföra 
någon skyldighet att hålla samma priser, 
avser produktion eller försäljning av 
jordbruksprodukter eller utnyttjande av 
gemensamma anläggningar för lagring, 
behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras därigenom.

Or. es

Ändringsförslag 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 107 i denna förordning
vilka, utan att medföra någon skyldighet att 
hålla samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras därigenom.

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, vilka, utan att medföra 
någon skyldighet att hålla samma priser, 
avser produktion eller försäljning av 
jordbruksprodukter eller utnyttjande av 
gemensamma anläggningar för lagring, 
behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras därigenom.

Or. es

Motivering

I linje med det föreslagna ändringsförslaget till artikel 145 som försöker fastställa 
bestämmelser om producentorganisationer och sammanslutningar av sådana organisationer.

Ändringsförslag 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 

I synnerhet ska artikel 101.1 i fördraget 
inte tillämpas på sådana avtal, beslut och 
förfaranden som antas av jordbrukare, 
sammanslutningar av jordbrukare eller 
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sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning vilka, utan 
att medföra någon skyldighet att hålla 
samma priser, avser produktion eller 
försäljning av jordbruksprodukter eller 
utnyttjande av gemensamma anläggningar 
för lagring, behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras därigenom.

sammanslutningar av sådana 
sammanslutningar, eller 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 106 i denna förordning eller 
sammanslutningar av 
producentorganisationer som erkänts enligt 
artikel 107 i denna förordning, vilka avser 
produktion eller försäljning av 
jordbruksprodukter eller utnyttjande av 
gemensamma anläggningar för lagring, 
behandling eller bearbetning av 
jordbruksprodukter, såvida inte 
konkurrensen sätts ur spel eller 
förverkligandet av de mål som anges i 
fördragets artikel 39 äventyras därigenom.

Or. en

Ändringsförslag 2009
Esther de Lange

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143.1 i 
denna förordning och som är nödvändiga 
för att de mål som fastställs i artikel 39 i 
fördraget ska kunna uppnås.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143.1 i 
denna förordning och som är nödvändiga 
för att nå de mål som fastställts i denna 
förordning för miljö, klimat, djurhälsa 
och djurens välfärd, en tryggad 
livsmedelsförsörjning och hållbarhet samt 
de mål som fastställs i artikel 39 i 
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 2010
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143.1 i 
denna förordning och som är nödvändiga 
för att de mål som fastställs i artikel 39 i 
fördraget ska kunna uppnås.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143.1 i 
denna förordning och som är nödvändiga 
för att de huvudmål som fastställs i 
artikel 39 i fördraget ska kunna uppnås.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att de avtal som bland annat producentorganisationer ingår 
och som ska tillåtas är nödvändiga för att nå ”huvudmålen” i den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Om förleden ”huvud-” inte läggs till skulle det innebära att alla avtal är 
nödvändiga för att nå samtliga mål för den gemensamma jordbrukspolitiken (så har 
åtminstone domstolen tolkat detta i befintliga rättsfall).

Ändringsförslag 2011
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143.1 i 
denna förordning och som är nödvändiga 
för att de mål som fastställs i artikel 39 i 
fördraget ska kunna uppnås.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på de avtal, beslut och 
förfaranden som avses i artikel 143.1 i 
denna förordning och som är nödvändiga 
för att de huvudmål som fastställs i 
artikel 39 i fördraget ska kunna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med hänsyn till behovet av att garantera 
ett harmoniserat genomförande av EU:s 
konkurrensregler på jordbruksområdet 
ska Europeiska kommissionen utveckla 
särskilda riktlinjer som syftar till att 
underlätta nationella 
konkurrensmyndigheters genomförande 
av artiklarna 101–106 i fördraget i avtal, 
beslut och förfaranden som rör 
produktion av, eller handel med, 
jordbruksprodukter. 

Or. en

Ändringsförslag 2013
Rareş-Lucian Niculescu

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med hänsyn till behovet av att garantera 
ett harmoniserat genomförande av EU:s 
konkurrensregler på jordbruksområdet 
ska Europeiska kommissionen [inom … 
år efter det att denna förordning trätt i 
kraft] utarbeta särskilda riktlinjer som 
syftar till att underlätta nationella 
konkurrensmyndigheters genomförande 
av artiklarna 101–106 i fördraget i avtal, 
beslut och förfaranden som rör 
produktion av, eller handel med, 
jordbruksprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 2014
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EG) nr 1/20031 ska tillämpas 
på undantag från den tillämplighet av 
artiklarna 101–106 i fördraget som 
fastställts i denna förordning. Eventuella 
undantag från avtal mellan 
jordbruksföretag ska behandlas i enlighet 
med villkoren i artikel 101.3 i fördraget.
__________________
1 EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. en

Motivering

Den gällande normen inom konkurrenspolitiken är att företagen gör en ”självbedömning” av 
lagligheten i de avtal de ingår. Detaljerna för denna ”självbedömning” har fastställts i 
förordning (EG) nr 1/2003. Fördelen med självbedömningen är att den underlättar 
kommissionens arbetsbörda. Vi föreslår att samma tillvägagångssätt ska tillämpas på avtal 
som branschorganisationer ingått (se vårt ändringsförslag till artikel 145). 

Ändringsförslag 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I synnerhet ska artikel 101.1 i 
fördraget inte tillämpas på avtal längs 
med hela livsmedelskedjan som 
säkerställer rättvisa och rimliga priser för 
producenter, där hänsyn tas till 
producenternas kostnader för en hållbar 
produktion och djurs välbefinnande.

Or. en
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Ändringsförslag 2016
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter samråd med medlemsstaterna och 
efter att ha hört berörda företag och 
företagssammanslutningar och alla 
övriga fysiska och juridiska personer den 
finner lämpligt, ska kommissionen under 
domstolens överinsyn ha exklusiv 
behörighet att genom genomförandeakter 
anta ett beslut, som ska offentliggöras, för 
att fastställa vilka avtal, beslut och 
förfaranden som uppfyller villkoren i 
punkt 1.

utgår

Kommissionen ska fastställa detta på eget 
initiativ eller på begäran av en 
medlemsstats behöriga myndighet eller av 
ett företag eller en 
företagssammanslutning som berörs.

Or. en

Motivering

Den gällande normen inom konkurrenspolitiken är att företagen gör en ”självbedömning” av 
lagligheten i de avtal de ingår. Detaljerna för denna ”självbedömning” har fastställts i 
förordning (EG) nr 1/2003. Fördelen med självbedömningen är att den underlättar 
kommissionens arbetsbörda. Vi föreslår att samma tillvägagångssätt ska tillämpas på avtal 
som branschorganisationer ingått (se vårt ändringsförslag till artikel 145). 

Ändringsförslag 2017
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I offentliggörandet av beslutet enligt 
punkt 2 första stycket ska parternas namn 
och huvuddragen i beslutet anges. Därvid 

utgår
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ska hänsyn tas till företagens berättigade 
intresse av att deras affärshemligheter 
skyddas.

Or. en

Motivering

Den gällande normen inom konkurrenspolitiken är att företagen gör en ”självbedömning” av 
lagligheten i de avtal de ingår. Detaljerna för denna ”självbedömning” har fastställts i 
förordning (EG) nr 1/2003. Fördelen med självbedömningen är att den underlättar 
kommissionens arbetsbörda. Vi föreslår att samma tillvägagångssätt ska tillämpas på avtal 
som branschorganisationer ingått (se vårt ändringsförslag till artikel 145). 

Ändringsförslag 2018
Iratxe García Pérez

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i de föregående 
punkterna ska kommissionen samordna 
de olika nationella 
konkurrensmyndigheternas åtgärder för 
att garantera att konkurrenslagstiftningen 
tillämpas och tolkas på ett så enhetligt sätt 
som möjligt i de sektorer som omfattas av 
denna förordning och att principerna för 
den inre marknaden respekteras. 
Kommissionen får därför offentliggöra 
riktlinjer för bästa praxis för att bistå 
sektorn i fråga och olika myndigheter.

Or. es

Ändringsförslag 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i de föregående 
punkterna ska kommissionen samordna 
de olika nationella 
konkurrensmyndigheternas åtgärder för 
att garantera att konkurrenslagstiftningen 
tillämpas och tolkas på ett så enhetligt sätt 
som möjligt i de sektorer som omfattas av 
denna förordning. Kommissionen får 
därför offentliggöra riktlinjer för bästa 
praxis för att bistå sektorn i fråga och 
olika myndigheter.

Or. es

Motivering

Bestämmelserna i konkurrenslagstiftningen utformades för en perfekt marknad med fri 
konkurrens. Om en av förhandlingsparterna har ett relativt monopol får 
konkurrensbestämmelser inte användas för att förorsaka splittringen mellan parter som 
försvårar en diversifiering av produkterna. Jordbrukssektorn måste därför undantas från de 
europeiska konkurrensbestämmelserna, och förhandsbeslut måste tas om på vilka situationer 
och fall ett sådant undantag ska tillämpas.

Ändringsförslag 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i de föregående 
punkterna ska kommissionen samordna 
de olika nationella 
konkurrensmyndigheternas åtgärder för 
att garantera att konkurrenslagstiftningen 
tillämpas och tolkas på ett så enhetligt sätt 
som möjligt i de sektorer som omfattas av 
denna förordning och att principerna för 
den inre marknaden respekteras. 



AM\907936SV.doc 125/162 PE492.804v01-00

SV

Kommissionen får därför offentliggöra 
riktlinjer för bästa praxis för att bistå 
sektorn i fråga och olika myndigheter.

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna och de behöriga nationella myndigheterna tillämpar 
konkurrensbestämmelserna på olika sätt. På en gemensam marknad kan samma bestämmelser 
inte tillämpas på olika sätt i olika områden. Kommissionen bör därför fungera som en 
samordnare och en väktare av tillämpningen av dessa bestämmelser och samtidigt respektera 
och acceptera de olika nationella konkurrensmyndigheternas självbestämmanderätt.

Ändringsförslag 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 144 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i de föregående 
punkterna ska kommissionen övervaka de 
nationella konkurrensmyndigheternas 
åtgärder för att garantera att 
bestämmelserna i 
konkurrenslagstiftningen tillämpas och 
tolkas på ett så enhetligt sätt som möjligt i 
de sektorer som omfattas av denna 
förordning samt att sådana åtgärder 
vidtas i enlighet med bestämmelserna för 
den inre marknaden. Kommissionen får 
därför offentliggöra riktlinjer för bästa 
praxis för att bistå sektorn i fråga och 
olika myndigheter.

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förhindra en snedvridning av marknaden till följd av 
att konkurrensbestämmelserna tillämpas olika i olika medlemsstater.
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Ändringsförslag 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 145 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkända branschorganisationers avtal 
och samordnade förfaranden

Avtal och samordnade förfaranden för 
erkända branschorganisationer,

producentorganisationer och 
sammanslutningar av 

producentorganisationer

Or. es

Ändringsförslag 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 145 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erkända branschorganisationers avtal 
och samordnade förfaranden

Avtal och samordnade förfaranden för 
erkända branschorganisationer, 

producentorganisationer och 
sammanslutningar av 

producentorganisationer

Or. es

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att garantera att erkända producentorganisationer kan 
använda avtal, beslut och samordnade förfaranden på samma sätt som 
branschorganisationer. Syftet är att stärka den roll som producentorganisationer och 
sammanslutningar av producentorganisationer har.

Ändringsförslag 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108.1 c i denna förordning, och när 
det gäller sektorerna olivolja och 
bordsoliver och tobak, artikel 108.2 i 
denna förordning.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108.1 c i denna förordning, eller på 
producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 106 eller sammanslutningar 
av producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 107 i denna förordning i syfte 
att utföra de uppgifter som finns 
förtecknade i artikel 106 c i denna 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108.1 c i denna förordning, och när 
det gäller sektorerna olivolja och 
bordsoliver och tobak, artikel 108.2 i 
denna förordning.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108 c i denna förordning, eller på 
producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 106 eller sammanslutningar 
av producentorganisationer som erkänts 
enligt artikel 107 i denna förordning i syfte 
att utföra de uppgifter som finns 
förtecknade i artikel 106 c i denna 
förordning.
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Or. es

Motivering

En hänvisning till producentorganisationer och sammanslutningar av 
producentorganisationer gör det möjligt för dem att använda avtal, beslut och samordnade 
förfaranden på samma sätt som branschorganisationer.

Ändringsförslag 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108.1 c i denna förordning, och när 
det gäller sektorerna olivolja och 
bordsoliver och tobak, artikel 108.2 i 
denna förordning.

1. Artikel 101.1 i fördraget ska inte 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning i syfte att 
genomföra sådan verksamhet som anges i 
artikel 108.1 c i denna förordning, och när 
det gäller sektorerna olivolja och 
bordsoliver, artikel 108.2 i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2027
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Bestämmelserna i artikel 144.2 ska 
tillämpas på avtal, beslut och samordnade 
förfaranden som antas av 
branschorganisationer som erkänts enligt 
artikel 108 i denna förordning.

Or. en
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Motivering

Den gällande normen inom konkurrenspolitiken är att företagen gör en ”självbedömning” av 
lagligheten i de avtal de ingår. Detaljerna för denna ”självbedömning” har fastställts i 
förordning (EG) nr 1/2003. Fördelen med självbedömningen är att den underlättar 
kommissionens arbetsbörda.

Ändringsförslag 2028
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska endast tillämpas om utgår
(a) avtalen, besluten och de samordnade 
förfarandena har anmälts till 
kommissionen,
(b) kommissionen, inom två månader 
efter det att den har mottagit alla 
uppgifter som krävs, genom 
genomförandeakter, inte har kunnat 
konstatera att avtalen, besluten och de 
samordnade förfarandena är oförenliga 
med unionsbestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kommissionen, inom två månader efter 
det att den har mottagit alla uppgifter som 
krävs, genom genomförandeakter, inte har 
kunnat konstatera att avtalen, besluten och 
de samordnade förfarandena är oförenliga 
med unionsbestämmelserna.

(b) kommissionen, inom två månader efter 
det att den har mottagit meddelandet, 
genom genomförandeakter, inte har kunnat 
konstatera att avtalen, besluten och de 
samordnade förfarandena är oförenliga 
med unionsbestämmelserna.
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Or. es

Ändringsförslag 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) kommissionen, inom två månader efter 
det att den har mottagit alla uppgifter som 
krävs, genom genomförandeakter, inte har 
kunnat konstatera att avtalen, besluten och 
de samordnade förfarandena är oförenliga 
med unionsbestämmelserna.

(b) kommissionen, inom två månader efter 
det att den har mottagit meddelandet, 
genom genomförandeakter, inte har kunnat 
konstatera att avtalen, besluten och de 
samordnade förfarandena är oförenliga 
med unionsbestämmelserna.

Or. es

Motivering

Bestämmelsen om att införa en tvåmånadersperiod för kommissionen att anta sin ståndpunkt 
efter det att den fått alla handlingar skulle förhindra branschorganisationer att fungera på ett 
ändamålsenligt sätt och göra processen oerhört byråkratisk.

Ändringsförslag 2031
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Avtalen, besluten och de samordnade 
förfarandena får inte sättas i kraft förrän 
den period som avses i punkt 2 b har löpt 
ut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2032
Rareş-Lucian Niculescu
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Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) kan medföra en snedvridning av 
konkurrensen som inte är nödvändig för att 
uppnå målen för den gemensamma 
jordbrukspolitik som 
branschorganisationens verksamhet syftar 
till,

(c) kan medföra en snedvridning av 
konkurrensen som inte är nödvändig för att 
uppnå huvudmålen för den gemensamma 
jordbrukspolitik som 
branschorganisationens verksamhet syftar 
till,

Or. en

Ändringsförslag 2033
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) innebär fastställande av priser eller 
fastställande av kvoter,

utgår

Or. fr

Motivering

Förslaget uppmuntrar till användning av statistiska verktyg men också till övervakning av 
marknaderna, exempelvis mjölksektorn, som har en indirekt inverkan på priserna. 
Möjligheterna att påverka konkurrensen är begränsade, eftersom kommissionen informeras 
om avtalen innan de träder i kraft. Förbudet mot att på förhand fastställa priser och kvoter 
bör därför utgå i artikel 144.4 d.

Ändringsförslag 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 4 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) innebär fastställande av priser eller 
fastställande av kvoter,

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) innebär fastställande av priser eller 
fastställande av kvoter,

(d) innebär fastställande av priser eller 
fastställande av produktionskvoter,

Or. es

Motivering

Det bör klart och tydligt framgå av texten att man med ”kvoter” uteslutande avser 
”produktionskvoter”. Detta begrepp skulle bättre stämma överens med den aktuella enda 
förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden som alltid uttrycker 
produktionskvoter i kilogram (mjölk, socker, tobak).

Ändringsförslag 2036
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om kommissionen, när den 
tvåmånadersperiod som avses i punkt 2 b 
har löpt ut, konstaterar att villkoren för 
tillämpning av punkt 1 inte har uppfyllts, 
ska den genom genomförandeakter fatta 
ett beslut om att avtalet, beslutet eller det 
samordnade förfarandet i fråga ska 

utgår
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omfattas av artikel 101.1 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 2037
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens beslut får tillämpas först 
från och med dagen för dess anmälan till 
den berörda branschorganisationen, 
såvida inte branschorganisationen har 
lämnat felaktiga uppgifter eller 
missbrukat det undantag som anges i 
punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2038
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om fleråriga avtal ingås ska anmälan 
för det första året gälla även för de därpå 
följande åren av avtalet. Kommissionen 
får emellertid i så fall när som helst, på 
eget initiativ eller på begäran från en 
medlemsstat, avge ett yttrande om 
oförenlighet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 2039
José Bové
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 145 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. I krissituationer kan avtalen, besluten 
och de samordnade förfarandena 
genomföras innan kommissionen yttrat 
sig. Om kommissionen, när 
tiodagarsperioden löpt ut, konstaterar att 
villkoren för tillämpning av punkt 1 inte 
har uppfyllts ska den genom 
genomförandeakter fatta ett beslut om att 
avtalet, beslutet eller det samordnade 
förfarandet i fråga ska omfattas av 
artikel 101.1 i fördraget.

Or. fr

Motivering

Eftersom besluten och branschavtalen måste genomföras snabbt i en krissituation måste en 
punkt läggas till i artikel 145.

Ändringsförslag 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 149 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nationellt stöd till sockersektorn i Finland Nationellt stöd till sockersektorn i Finland 
och övriga medlemsstater

Or. es

Ändringsförslag 2041
Jean-Paul Gauzès

Förslag till förordning
Artikel 149 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finland får lämna nationellt stöd på upp till 
350 euro per hektar och regleringsår till 
sockerbetsodlare.

Finland får lämna nationellt stöd på upp till 
350 EUR per hektar och regleringsår till
sockerbetsodlare fram till slutet på 
regleringsåret 2019/2020.

Or. fr

Ändringsförslag 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 149 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater med sockerbetsproduktion 
i områden söder om 44:e breddgraden får 
också lämna nationellt stöd per hektar 
och regleringsår till sockerbetsodlare.

Or. es

Motivering

Geografiska förhållanden och klimatförhållanden är avgörande faktorer inom 
sockerbetsproduktionen, särskilt i områden som befinner sig på breddgrader mer till norr 
eller mer till söder om de huvudsakliga produktionsområdena i Europa.

Ändringsförslag 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Förslag till förordning
Artikel 149 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater med sockerbetsproduktion 
söder om 44:e breddgraden får också 
lämna nationellt stöd per hektar och 
regleringsår till sockerbetsodlare.
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Or. es

Motivering

De naturliga begränsningarna för de medlemsstater som odlar sockerbetor söder om 
breddgraden bör också beaktas.

Ändringsförslag 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 152 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får finansiera sådant stöd 
genom en avgift som läggs på berörd 
sektor eller genom andra bidrag från den 
privata sektorn.

Medlemsstaterna får finansiera sådant stöd 
från den nationella budgeten genom en 
avgift som läggs på berörd sektor eller 
genom andra bidrag från den privata 
sektorn.

Or. pl

Motivering

En språklig rättelse (gäller den polska versionen) och ett klargörande.

Ändringsförslag 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 152 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får, som komplement till 
unionsstödet i artikel 21, lämna nationellt 
stöd för att finansiera sådana 
kompletterande åtgärder som krävs för att 
få unionens program för distribution av 
frukt och grönsaker, bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker och bananprodukter 
att fungera effektivt i enlighet med 

Medlemsstaterna får, som komplement till 
unionsstödet i artikel 21, lämna nationellt 
stöd för att finansiera sådana 
kompletterande åtgärder som krävs för att 
få unionens program för distribution av 
frukt och grönsaker, bearbetad frukt och 
bearbetade grönsaker och bananprodukter 
att fungera effektivt i enlighet med 
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artikel 21.2. artikel 21.2. Det totala beloppet för 
samfinansieringen får inte överstiga 
100 % av de verkliga kostnaderna.

Or. pl

Motivering

Det bör förtydligas i artikel 152 att den nationella finansieringen utöver unionens bistånd 
kommer från den samfinansiering som det hänvisas till i artikel 21.4 b, och att den inte är en 
finansiering utöver budgeten som inbegriper både EU:s bidrag och de nationella bidragen.

Ändringsförslag 2046
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 153a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 153a
Säljfrämjande åtgärder inom mjölk- och 

mjölkproduktssektorn
 syfte att finansiera åtgärderna för 
främjande av konsumtionen av mjölk i 
gemenskapen, utvidga marknaden för 
mjölk och mjölkprodukter och förbättra 
mjölkkvaliteten får en medlemsstat införa 
en avgift för saluförda kvantiteter av 
mjölk eller mjölkkvaliteter som ska 
betalas av mjölkproducenterna i den 
berörda medlemsstaten. 

Or. de

Ändringsförslag 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Del V – kapitel -I (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL -I
Risk- och krisförvaltning

Avsnitt 1
Offentliga försäkringar

Artikel 153a
Offentliga jordbruksförsäkringar

1. En offentlig jordbruksförsäkring som 
finansieras av unionens budget ska 
inrättas för att garantera jordbrukare som 
drabbas av extrema väderförhållanden 
eller andra naturkatastrofer, antingen 
naturliga eller förorsakade av människor, 
inklusive skogsbränder, sjukdom eller 
skadedjursangrepp, en minimiinkomst. 
Försäkringen ska ge samtliga jordbrukare 
i samtliga medlemsstater ett minimiskydd.
2. Den offentliga jordbruksförsäkringen 
kan delas upp i verksamhetsförsäkringar, 
inkomstförsäkringar, 
boskapsförsäkringar och 
ersättningsfonder.
3. Denna försäkring ska inte påverka 
andra försäkringssystem, avsedda för 
särskilda sektorer, såsom 
skördeförsäkringen för vinsektorn i 
artikel 47.
4. Kommissionen ska i god tid lägga fram 
ett förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om en offentlig 
jordbruksförsäkring så att denna 
förordning kan träda i kraft från och med 
den 1 juli 2014.

Or. pt

Ändringsförslag 2048
Richard Ashworth, Julie Girling
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Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

1. Med förbehåll för bestämmelserna i 
stycke 2 och för att ändamålsenligt och 
effektivt reagera på väsentliga hot om 
allvarliga störningar på marknaden till 
följd av faktorer som leder till eller 
troligtvis kommer att leda till kraftiga 
prisstegringar eller prisfall på interna eller 
externa marknader ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 kan 
endast antas om andra tillgängliga 
åtgärder enligt denna förordning visar sig 
vara otillräckliga.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ger kommissionen mer sammanhängande befogenheter att anta 
exceptionella åtgärder vid kriser samt befogenheter att garantera att de skyddsåtgärder som 
ingår i den nuvarande texten bibehålls.

Ändringsförslag 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
ska kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
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befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Or. de

Ändringsförslag 2050
José Bové
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
till följd av en betydande ökning av 
produktionskostnaderna såsom de 
fastställts i artikel 7.2 eller någon annan 
faktor som påverkar marknaden ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Or. fr

Ändringsförslag 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden, inklusive de faktorer som 
förorsakas av en ökning av 
produktionskostnaderna, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Or. es

Motivering

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.

Ändringsförslag 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller en betydande minskning av 
producenternas marginal eller någon 
annan faktor som påverkar marknaden ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 



PE492.804v01-00 142/162 AM\907936SV.doc

SV

åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 2053
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller en betydande minskning av 
producenternas marginal eller någon 
annan faktor som påverkar marknaden ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Or. en

Ändringsförslag 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
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eller någon annan faktor som påverkar
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden, där situationen troligtvis 
kommer att fortsätta eller försämras, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas.

Or. en

Motivering

Dessa åtgärder bör endast tas i bruk i verkliga nödfall.

Ändringsförslag 2055
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 160 för att vidta de 
åtgärder som krävs för den berörda sektorn, 
samtidigt som alla åtaganden som följer av 
avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 
i fördraget iakttas.

1. För att ändamålsenligt och effektivt 
reagera på hot om störningar på marknaden 
orsakade av kraftiga prisstegringar eller 
prisfall på interna eller externa marknader 
eller någon annan faktor som påverkar 
marknaden, där situationen troligtvis 
kommer att fortsätta eller försämras, ska 
kommissionen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 160 
för att vidta de åtgärder som krävs för den 
berörda sektorn, samtidigt som alla 
åtaganden som följer av avtal som ingåtts i 
enlighet med artikel 218 i fördraget iakttas 
och förutsatt att andra tillgängliga 
åtgärder enligt denna förordning visar sig 
vara otillräckliga.

Or. en
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Ändringsförslag 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det vid sådana hot om
marknadstörningar som avses i första 
stycket föreligger tvingande skäl till 
brådskande åtgärder ska det förfarande som 
föreskrivs i artikel 161 i denna förordning 
tillämpas på delegerade akter som antas i 
enlighet med denna punkt.

När det vid sådana marknadstörningar som 
avses i första stycket föreligger tvingande 
skäl till brådskande åtgärder ska det 
förfarande som föreskrivs i artikel 161 i 
denna förordning tillämpas på delegerade 
akter som antas i enlighet med denna 
punkt.

Or. de

Ändringsförslag 2057
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det vid sådana hot om 
marknadstörningar som avses i första 
stycket föreligger tvingande skäl till 
brådskande åtgärder ska det förfarande som 
föreskrivs i artikel 161 i denna förordning 
tillämpas på delegerade akter som antas i 
enlighet med denna punkt.

När det vid sådana hot om 
marknadstörningar som avses i första 
stycket föreligger tvingande skäl till 
brådskande åtgärder ska det förfarande som 
föreskrivs i artikel 161 i denna förordning
tillämpas.

Or. de

Motivering

Hot om marknadsstörningar kan avvärjas genom delegerade akter som antas i enlighet med 
det brådskande förfarandet i artikel 161.

Ändringsförslag 2058
Britta Reimers
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Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt.

Sådana åtgärder, som får tas på förhand 
eller i efterhand, får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör de åtgärder som ska tillämpas mot marknadsstörningar.

Ändringsförslag 2059
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt.

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, inklusive 
exportbidrag, eller helt eller delvis 
tillfälligt avskaffa importtullarna för vissa 
kvantiteter eller tidsperioder om så är 
nödvändigt.

Or. de

Ändringsförslag 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt.

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt eller 
utgöra ett särskilt stöd till producenterna 
för att mildra effekterna av en allvarlig 
marknadsstörning. Särskilt i fråga om 
frukt- och grönsakssektorn ska 
kommissionen aktivera ett återtag om en 
rad villkor som finns förtecknade i det 
första stycket noteras på unionsnivå i 
syfte att uppmuntra till ett synkroniserat 
marknadsåtertag i olika medlemsstater.

Or. es

Motivering

Fram till dags dato har det inom frukt- och grönsakssektorn inte funnits någon särskild 
mekanism för att åtgärda marknadsstörningar. De erfarenheter som man under de senaste 
åren har gjort inom ramen för en gemensam organisation av marknaden för frukt och 
grönsaker har visat att en särskild unionsmekanism behövs för att sektorn ska kunna åtgärda 
sådana störningar.

Ändringsförslag 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 

Sådana åtgärder får i den omfattning och 
för den tid som krävs utvidga eller ändra 
tillämpningsområdet, varaktigheten eller 
andra aspekter av andra åtgärder som 
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föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt.

föreskrivs i denna förordning, eller helt 
eller delvis tillfälligt avskaffa 
importtullarna för vissa kvantiteter eller 
tidsperioder om så är nödvändigt eller 
utgöra ett särskilt stöd till producenterna 
för att mildra effekterna av en allvarlig 
marknadsstörning.

Or. es

Motivering

Producenterna har beviljats särskilt stöd vid flera tillfällen (exempelvis under krisen i 
mjölksektorn 2008–2009). Denna möjlighet måste också tas med i denna förordning.

Ändringsförslag 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilt i fråga om frukt- och 
grönsakssektorn ska kommissionen 
aktivera ett återtag om en rad villkor som 
finns förtecknade i det första stycket 
noteras på unionsnivå i syfte att 
uppmuntra till ett synkroniserat 
marknadsåtertag i olika medlemsstater.

Or. es

Motivering

De erfarenheter som man under de senaste åren har gjort inom ramen för en gemensam 
organisation av marknaden för frukt och grönsaker har visat att en särskild unionsmekanism 
behövs för att sektorn ska kunna åtgärda sådana störningar.

Ändringsförslag 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
inte tillämpas på de produkter som anges i 
del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.

utgår

Or. es

Motivering

I artikel 154 fastställs möjligheten att agera snabbt och effektivt vid marknadskriser som 
hotar jordbruket eller boskapsuppfödningen. Det ska inte få finnas några undantag.

Ändringsförslag 2064
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska inte
tillämpas på de produkter som anges i 
del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
tillämpas på alla de produkter som anges i 
bilaga I.

Or. pt

Ändringsförslag 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De åtgärder som avses i punkt 1 ska 
tillämpas utan samfinansiering från 
medlemsstaterna.

Or. pt
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Ändringsförslag 2066
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 154 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta alla regler som 
krävs för tillämpningen av punkt 1 i 
denna artikel. Dessa regler får bland 
annat omfatta förfaranden och tekniska 
villkor. Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 154a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 154a
Åtgärder mot marknadsstörningar inom 

frukt- och grönsakssektorn
1. Mot bakgrund av frukters och 
grönsakers särskilda natur och 
begränsade hållbarhet ska en mekanism 
inrättas för att åtgärda allvarliga 
marknadsstörningar; dessa störningar 
kan orsakas av att priserna på den inre 
marknaden faller kraftigt till följd av 
hälsoproblem eller andra orsaker som 
leder till en kraftig minskning av 
efterfrågan.
2. Denna mekanism ska endast tillämpas 
på den berörda produkten eller de berörda 
produkterna under en viss tidsperiod, 
kunna ses över, aktiveras automatiskt och 
vara tillgänglig för samtliga producenter 
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inom sektorn. 
3. Den ska omfatta de åtgärder som 
förtecknas i artikel 31.2 a, b och c i denna 
förordning, men åtgärderna ska åtskiljas 
från förvaltningen av de driftsfonder som 
används av erkända 
producentorganisationer för frukt och 
grönsaker.
4. Unionen ska finansiera kostnaderna 
för åtgärderna i punkterna 1 och 2 i 
denna artikel till 100 %. 
5. Omfattande krishanteringsåtgärder ska 
styras av mekanismerna för 
krishanteringsåtgärder inom ramen för 
verksamhetsprogrammen. De drabbade 
som inte är medlemmar av en 
producentorganisation ska sluta avtal för 
att samordna krishanteringsåtgärderna, i 
vilka producentorganisationerna ska 
fastslå att 10 % av stödet ska åsidosättas 
för att täcka förvaltningskostnaderna.
6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som 
föreskrivs i punkterna 1 och 2 i denna 
artikel.
7. På begäran av medlemsstaterna kan 
kommissionen genom genomförandeakter
anta undantagsåtgärder. Kommissionen 
ska se till att allmänheten informeras om 
när sådana åtgärder vidtas samt göras 
medveten om de berörda produkterna, 
områdena och stödbeloppen. Om 
distributionen är kostnadsfri ska 
stödmängden anpassas. Slutet på 
krisperioden ska också fastställas genom 
en genomförandeakt när de allvarligaste 
marknadsstörningarna har upphört. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

Or. es
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Motivering

De mekanismer för förebyggande och krishantering som finns i den nu gällande EU-
lagstiftningen om frukt och grönsaker har inte lyckats kontrollera de regelbundet 
återkommande marknadskriserna under de senaste åren. Bestämmelser bör införas i denna 
förordning så att unionen i tidigt skede kan ingripa snabbt vid allvarliga kriser.

Ändringsförslag 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder i fråga om djursjukdomar och 
förlorat konsumentförtroende på grund av 

risker för folkhälsa, djurhälsa eller 
växtskydd

Åtgärder i fråga om skadedjur och växt-
och djursjukdomar och förlorat 

konsumentförtroende på grund av risker för 
folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd

Or. es

Ändringsförslag 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 155 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder i fråga om djursjukdomar och 
förlorat konsumentförtroende på grund av 

risker för folkhälsa, djurhälsa eller 
växtskydd

Åtgärder i fråga om skadedjur och växt-
och djursjukdomar och förlorat 

konsumentförtroende på grund av risker för 
folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd

Or. es

Motivering

Skadedjur och växtsjukdomar bör omfattas av punkt 1 a eftersom handelsbegränsningar som 
hänger samman med dessa har en ännu större inverkan på handeln än marknadsstörningar 
till följd av konsumenternas bristande förtroende på grundval av allmänna risker eller risker 
för djur- och växtsjukdomar. Rubriken på denna artikel bör därför ändras.
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Ändringsförslag 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 155 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder i fråga om djursjukdomar och 
förlorat konsumentförtroende på grund av 

risker för folkhälsa, djurhälsa eller 
växtskydd

Åtgärder i fråga om djur- och 
växtsjukdomar och förlorat 

konsumentförtroende på grund av risker för 
folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd

Or. fr

Ändringsförslag 2071
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta
undantagsåtgärder

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade rättsakter i enlighet med 
artikel 160 för att vidta undantagsåtgärder

Or. de

Ändringsförslag 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta 
undantagsåtgärder

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta 
undantagsåtgärder

Or. es
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Ändringsförslag 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta 
undantagsåtgärder

1. Kommissionen ska, genom 
genomförandeakter, anta 
undantagsåtgärder

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar att kommissionen genom en genomförandeakt måste vidta 
relevanta åtgärder. Ändringen i detta ändringsförslag ger medlemsstaterna bättre garantier, 
särskilt till följd av att åtgärderna i denna artikel ska genomföras av den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta 
undantagsåtgärder

1. Kommissionen får, genom 
genomförandeakter, anta 
undantagsåtgärder för den marknad som 
påverkas

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ge kommissionen mer sammanhängande befogenheter och 
att behålla de skyddsåtgärder som redan finns.
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Ändringsförslag 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för att stödja den marknad som 
påverkas av sådana begränsningar av 
handeln inom unionen och med 
tredjeländer som kan bli följden av 
åtgärder för att förhindra spridning av 
djursjukdomar, och

(a) för att stödja den marknad som 
påverkas av sådana begränsningar av 
handeln inom unionen och med 
tredjeländer som kan bli följden av 
åtgärder för att förhindra spridning av 
skadedjur och växt- och djursjukdomar, 
och

Or. es

Ändringsförslag 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) för att stödja den marknad som 
påverkas av sådana begränsningar av 
handeln inom unionen och med 
tredjeländer som kan bli följden av 
åtgärder för att förhindra spridning av 
djursjukdomar, och

(a) för att stödja den marknad som 
påverkas av sådana begränsningar av
handeln inom unionen och med 
tredjeländer som kan bli följden av 
åtgärder för att förhindra spridning av 
skadedjur och växt- och djursjukdomar, 
och

Or. es

Motivering

Skadedjur och växtsjukdomar bör omfattas av punkt 1 a eftersom handelsbegränsningar som 
hänger samman med dessa har en ännu större inverkan på handeln än marknadsstörningar 
till följd av konsumenternas bristande förtroende på grundval av allmänna risker eller risker 
för djur- och växtsjukdomar.
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Ändringsförslag 2077
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 162.2.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska 
tillämpas inom följande sektorer:

2. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska 
tillämpas på alla jordbruksprodukter som 
förtecknas i bilaga I, med undantag av de 
åtgärder som vidtas för att bekämpa 
spridningen av djursjukdomar som ska 
tillämpas inom följande sektorer:

Or. es

Ändringsförslag 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – leden fa–fd (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Potatis.
(fb) Spannmål.
(fc) Oljeväxtfrön.
(fd) Proteingrödor.
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Or. en

Ändringsförslag 2080
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – leden fa–fd (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Potatis.
(fb) Spannmål.
(fc) Oljeväxtfrön.
(fd) Proteingrödor.

Or. en

Ändringsförslag 2081
Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – leden fa–fd (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Potatis.
(fb) Spannmål.
(fc) Oljeväxtfrön.
(fd) Proteingrödor.

Or. en

Ändringsförslag 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) kaninkött,

Or. es

Ändringsförslag 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) kaninkött,

Or. es

Ändringsförslag 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b 
och som avser förlorat
konsumentförtroende på grund av 
folkhälsorisker eller växtskyddsrisker ska 
också gälla för alla andra 
jordbruksprodukter, utom de som 
förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b och 
som avser förlorat konsumentförtroende på 
grund av folkhälsorisker eller 
växtskyddsrisker ska också gälla för alla 
andra jordbruksprodukter, utom de som 
förtecknas i del XXIV avsnitt 2 i bilaga I.

De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 b och 
som avser förlorat konsumentförtroende på 
grund av folkhälsorisker eller 
växtskyddsrisker ska också gälla för ägg 
och fjäderfäkött.

Or. en

Motivering

Denna artikel får inte vara så vittgående som kommissionen föreslår. De sektorer som man 
hänvisar till bör vara ägg och fjäderfäkött, såsom fallet är i dag.

Ändringsförslag 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a 
får vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten har vidtagit åtgärder på 
veterinär- och hälsoområdet för att snabbt 
utrota sjukdomen, och endast i den 
omfattning och under den tid som är 
absolut nödvändig för att stödja marknaden 
i fråga.

4. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a 
får vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten har vidtagit relevanta 
fytosanitära åtgärder eller åtgärder på 
veterinär- och hälsoområdet för att snabbt 
utrota skadedjuren eller sjukdomen, och 
endast i den omfattning och under den tid 
som är absolut nödvändig för att stödja 
marknaden i fråga.

Or. es

Ändringsförslag 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a 
får vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten har vidtagit åtgärder på 
veterinär- och hälsoområdet för att snabbt 
utrota sjukdomen, och endast i den 
omfattning och under den tid som är 
absolut nödvändig för att stödja marknaden 
i fråga.

4. De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 a 
får vidtas endast om den berörda 
medlemsstaten har vidtagit relevanta 
fytosanitära åtgärder eller åtgärder på 
veterinär- och hälsoområdet för att snabbt 
utrota skadedjuren eller sjukdomen, och 
endast i den omfattning och under den tid 
som är absolut nödvändig för att stödja 
marknaden i fråga.

Or. es

Motivering

Skadedjur och växtsjukdomar bör omfattas av punkt 1 a eftersom handelsbegränsningar som 
hänger samman med dessa har en ännu större inverkan på handeln än marknadsstörningar 
till följd av konsumenternas bristande förtroende på grundval av allmänna risker eller risker 
för djur- och växtsjukdomar.

Ändringsförslag 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % eller 100 % av 
medlemsstaternas utgifter för de åtgärder 
som föreskrivs i punkt 1 a och b.

Or. es

Motivering

Åtgärderna i punkt 1 b är inte samma som åtgärderna i veterinärfonden eller 
marknadsåtgärderna som ska tillämpas vid växt- och djursjukdomar (som båda 
samfinansieras). Åtgärderna i led b ska tillämpas på utbrott av sjukdomar; det finns klara 
prejudikat där en kris som hör samman med en djursjukdom har påverkat länder där 
sjukdomen inte ens har konstaterats (som till exempel i samband med fågelinfluensan 2006). 
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Ändringsförslag 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % eller 100 % av 
medlemsstaternas utgifter för de åtgärder 
som föreskrivs i punkt 1 a och b.

Or. es

Motivering

Gemenskapsbudgeten bör finansiera 100 procent av åtgärderna i punkt 1 b, så som är fallet 
med andra exceptionella åtgärder. Åtgärderna kan inte jämföras med åtgärderna i 
veterinärfonden eller marknadsåtgärderna som ska tillämpas vid växt- och djursjukdomar 
(som båda samfinansieras).

Ändringsförslag 2090
Mariya Gabriel

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 80 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

Or. bg

Ändringsförslag 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 60 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

Or. pl

Ändringsförslag 2092
Britta Reimers

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1.

5. Unionen ska delta i finansieringen med 
motsvarande 50 % av medlemsstaternas 
utgifter för de åtgärder som föreskrivs i 
punkt 1. Dessa åtgärder kan inbegripa 
skatteförmåner eller förmånliga lån som 
beviljats jordbrukare och som ska 
finansieras enligt förordningen om 
[landsbygdsutveckling].

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget innehåller vissa åtgärder som medlemsstaterna ofta använder för att 
kompensera jordbrukare som drabbats av djur- eller växtsjukdomar.

Ändringsförslag 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller sektorerna för nöt- och 
kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, 

När det gäller sektorerna för nöt- och 
kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, 
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griskött samt får- och getkött, ska unionen 
bidra till finansieringen av åtgärder för att 
bekämpa mul- och klövsjuka med ett 
belopp motsvarande 60 % av utgifterna för 
detta.

griskött samt får- och getkött, ska unionen 
bidra till finansieringen av åtgärder för att 
bekämpa mul- och klövsjuka med ett 
belopp motsvarande 70 % av utgifterna för 
detta.

Or. pl

Motivering

En förbättrad samfinansiering skulle möjliggöra bättre och effektivare krisinsatser, samtidigt 
som man skulle skapa lika villkor för alla producenter i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 2094
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 155 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller sektorerna för nöt- och 
kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, 
griskött samt får- och getkött, ska unionen 
bidra till finansieringen av åtgärder för att 
bekämpa mul- och klövsjuka med ett 
belopp motsvarande 60 % av utgifterna för 
detta.

När det gäller sektorerna för nöt- och 
kalvkött, mjölk och mjölkprodukter, 
griskött samt får- och getkött, ska unionen 
bidra till finansieringen av åtgärder för att 
bekämpa mul- och klövsjuka med ett 
belopp motsvarande 60 % av utgifterna för 
detta, och för att utrota sjukdomar som 
omfattas av de program som antagits av 
de enskilda medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

De program för att bekämpa, kontrollera och utrota erkända djursjukdomar som är gällande 
i medlemsstaterna bör behandlas på samma sätt som åtgärderna för att bekämpa mul- och 
klövsjuka och stödjas genom en EU-medfinansiering på 60 %. 


